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गट-क (तांि क) संवग ची िदनांक 01/01/2019 रोजीची अंितम जे ठता सूची 
योगशाळा सहा यक 

ये ठता 
मांक 

कमचा याचे नांव कायरत सं था 
जातीचा 

वग 
िनयु ती 
िदनांक 

ज म िदनाकं 
सेवािनवृ ी 

िदनांक 
िनयु तीचे 

मा यम 
जात 

माणप   
शै अहता शेरा 

1 ी. अशोक 
बळीराम दुधमल 

डॉ. शंकरराव च हाण 
शासकीय वै कीय 
महािव ालय, नांदेड 

अजा 01.01.1993 06.06.1964 30.06.2022   आहे SSC    

2 ीमती गुिहलोत 
वशैाली िव ल सह 

िवलासराव देशमुख 
शासकीय वै कीय 
िव ान सं था, लातूर  

खुला 04.03.1993 09.11.1967 30.11.2025   लाग ूनाही BSC 
DMLT 

  

3 ी. िजत  बाबुराव 
पाटील 

शासकीय वै कीय 
महािव ालय, जळगांव 

इमाव 03.08.1994 01.05.1967 30.04.2025     HSC 
DMLT 

  

4 ी. िनळकंठ 
िपताबंर महाले 

ी भा िह शास वै  
महािव ालय, धुळे 

इमाव 03.08.1994 05.10.1969 31.10.2027 सरळसेवा आहे BSc 
Chem 

  

5 ी. िकरण िदनकर 
सरवदे 

शासकीय वै कीय 
महािव ालय, जळगांव 

िवमा  03.08.1994 24.04.1975 30.04.2033   होय HSC 
DMLT 

  

6 ी. िगरी माधव 
गणेशिगर 

िवलासराव देशमुख 
शासकीय वै कीय 
िव ान सं था, लातूर  

भज ब 29.08.1994 01.07.1970 30.06.2028   आहे SSC 
DMLT 

  

7 ी. राज  बंक 
िश डे 

ी भा िह शास वै  
महािव ालय, धुळे 

खुला 27.10.1994 26.10.1967 31.07.2025 सरळसेवा आहे BSc 
Chem 

  

8 ी. मगदुम अ बास 
शेख 

डॉ. शंकरराव च हाण 
शासकीय वै कीय 
महािव ालय, नांदेड 

खुला  02.01.1995 01.02.1962 31.01.2020   लाग ुनाही SSC   

9 ी. राजकूमार 
माधवराव मोरलवार 

डॉ. शंकरराव च हाण 
शासकीय वै कीय 
महािव ालय, नांदेड 

खुला 01.03.1995 10.02.1968 28.02.2026   लाग ुनाही 
HSC 

DMLT 
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ये ठता 
मांक 

कमचा याचे नांव कायरत सं था 
जातीचा 

वग 
िनयु ती 
िदनांक 

ज म िदनाकं 
सेवािनवृ ी 

िदनांक 
िनयु तीचे 

मा यम 
जात 

माणप   
शै अहता शेरा 

10 ी. पाटील सुिनल 
तापराव 

िवलासराव देशमुख 
शासकीय वै कीय 
िव ान सं था, लातूर  

खुला 10.06.1997 20.06.1969 30.06.2027 धरण त लाग ूनाही SSC   

11 ी. इ तेखार 
मिलक मगदुम 

डॉ. शंकरराव च हाण 
शासकीय वै कीय 
महािव ालय, नांदेड 

इमाव 30.06.1997 06.01.1978 31.05.2036   सिमतीक
डे लंबीत 

SSC 
DMLT 

  

12 ी. हेमंत सुधाकर 
जोशी 

ी भा िह शास वै  
महािव ालय, धुळे 

खुला 21.04.1998 31.05.1973 31.05.2031 सरळसेवा आहे HSC 
DMLT 

  

13 ी. िवलास सुरतान 
वसाव े

ी भा िह शास वै  
महािव ालय, धुळे 

अज 21.04.1998 01.02.1974 31.01.2032 सरळसेवा आहे HSC 
DMLT 

  

14 ी. राजेश वासुदेव 
िशरसाट 

ी भा िह शास वै  
महािव ालय, धुळे 

अजा 21.04.1998 26.08.1974 31.08.2032 सरळसेवा आहे HSC 
DMLT 

  

15 ी. िजत  देवीदास 
चौधरी 

ी भा िह शास वै  
महािव ालय, धुळे 

इमाव 21.04.1998 23.07.1975 31.07.2033 सरळसेवा आहे HSC   

16 ी. सुिनल अजनु 
खैरनार 

ी भा िह शास वै  
महािव ालय, धुळे 

इमाव 22.04.1998 01.06.1969 31.05.2027 सरळसेवा आहे Bsc 
Zoology, 
DMLT, 
CMLT 

  

17 सौ. संिगता िवलास 
धाकड 

ी भा िह शास वै  
महािव ालय, धुळे 

खुला 08.09.1998 10.03.1975 31.03.2033 सरळसेवा आहे BSc 
CMLT 

  

18 ी. सी. जी. 
कवठेकर 

डॉ. शंकरराव च हाण 
शासकीय वै कीय 
महािव ालय, नांदेड 

खुला 31.10.1998 16.10.1971 30.10.2029   लाग ुनाही B.A. 
DMLT 

क प त 

19 ी. िपटले रमाकांत 
नागोराव 

िवलासराव देशमुख 
शासकीय वै कीय 
िव ान सं था, लातूर  

खुला 26.02.1999 05.05.1971 31.05.2029 सरळसेवा लाग ूनाही 
HSC 

DMLT 
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ये ठता 
मांक 

कमचा याचे नांव कायरत सं था 
जातीचा 

वग 
िनयु ती 
िदनांक 

ज म िदनाकं 
सेवािनवृ ी 

िदनांक 
िनयु तीचे 

मा यम 
जात 

माणप   
शै अहता शेरा 

20 ी. ल मण सह 
गोपाल सह च हाण 

डॉ. शंकरराव च हाण 
शासकीय वै कीय 
महािव ालय, नांदेड 

खुला 06.04.1999 18.06.1974 30.06.2032   लाग ुनाही SSC 
DMLT 

क प त 

21 ी. सूहास ीकृ ण 
पाटील 

डॉ. शंकरराव च हाण 
शासकीय वै कीय 
महािव ालय, नांदेड 

खुला 29.05.1999 01.06.1971 31.05.2029   लाग ुनाही M Com 
DMLT 

  

22 ी. फड मधुकर 
ानोबा 

िवलासराव देशमुख 
शासकीय वै कीय 
िव ान सं था, लातूर  

िवजा अ 01.06.1999 04.06.1974 30.06.2032   आहे 
HSC 

DMLT 

  

23 ी. राजेश 
िव लराव पांचाळ 

डॉ. शंकरराव च हाण 
शासकीय वै कीय 
महािव ालय, नांदेड 

इमाव 22.10.1999 10.12.1973 10.12.2031   आहे 
HSC 

DMLT 

वातं  
सैिनक 

24 ी. अनवणे हनुमान 
दादाराव 

िवलासराव देशमुख 
शासकीय वै कीय 
िव ान सं था, लातूर  

खुला 14.12.1999 12.01.1976 31.01.2034 क प त लाग ूनाही 
HSC 

DMLT 

  

25 ी. यकंटेश 
गंगाधर कूलकण  

डॉ. शंकरराव च हाण 
शासकीय वै कीय 
महािव ालय, नांदेड 

खुला 10.05.2000 30.04.1977 30.04.2035   लाग ुनाही SSC 
DMLT 

क प त 

26 ी. शेख 
मो.सरदारो ीन 
एजाज 

डॉ. शंकरराव च हाण 
शासकीय वै कीय 
महािव ालय, नांदेड 

खुला 20.05.2000 28.07.1980 31.07.2038   लाग ुनाही HSC क प त 

27 ी. फुलमाळी 
संतोष िव ण ु

िवलासराव देशमुख 
शासकीय वै कीय 
िव ान सं था, लातूर  

इमाव 25.05.2000 05.05.1978 31.05.2036   आहे SSC   

28 ी. शेख बािशद 
ह ुिमयॅा 

िवलासराव देशमुख 
शासकीय वै कीय 
िव ान सं था, लातूर  

खुला 29.12.2000 10.06.1974 30.06.2032   लाग ूनाही SSC 
DMLT 
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ये ठता 
मांक 

कमचा याचे नांव कायरत सं था 
जातीचा 

वग 
िनयु ती 
िदनांक 

ज म िदनाकं 
सेवािनवृ ी 

िदनांक 
िनयु तीचे 

मा यम 
जात 

माणप   
शै अहता शेरा 

29 ी. मलदोडे 
साहेबराव 
द रामजी 

डॉ. शंकरराव च हाण 
शासकीय वै कीय 
महािव ालय, नांदेड 

अज 01.03.2001 13.05.1972 31.05.2030   लाग ुनाही 
HSC 

DMLT 

वातं  
सैिनक 

30 ी. मोद सोमा 
िशरसाठ 

ी भा िह शास वै  
महािव ालय, धुळे 

अज 14.03.2001 31.05.1974 31.05.2032 सरळसेवा लंिबत HSC 
DMLT 

  

31 ी. िकरण िह मत 
ठाकुर 

ी भा िह शास वै  
महािव ालय, धुळे 

अज 15.03.2001 28.06.1972 30.06.2030 सरळसेवा लंिबत SSC 
DMLT 

  

32 ी. िकरण हाद 
भामरे 

ी भा िह शास वै  
महािव ालय, धुळे 

इमाव 16.03.2001 01.06.1971 31.05.2029 सरळसेवा आहे HSC   

33 ी. िजत कुमार 
उ मराव गांगुड 

ी भा िह शास वै  
महािव ालय, धुळे 

खुला 22.06.2001 01.05.1973 30.04.2031 सरळसेवा आहे HSC   

34 ी. संिदप िवलास 
साळंुके 

िवलासराव देशमुख 
शासकीय वै कीय 
िव ान सं था, लातूर  

खुला 25.06.2001 07.04.1977 30.04.2035   लाग ूनाही BSc   

35 ी. गुणवतं 
गलूाबराव जाधव 

डॉ. शंकरराव च हाण 
शासकीय वै कीय 
महािव ालय, नांदेड 

खुला 02.07.2001 03.07.1972 03.07.2030   लाग ुनाही B.A. 
DMLT 

  

36 ी. िनलेश जग ाथ 
राठोड 

ी भा िह शास वै  
महािव ालय, धुळे 

इमाव 13.07.2001 10.05.1974 31.05.2032 सरळसेवा आहे HSC 
DMLT 

  

37 ी. अिजज गफुर 
पजारी 

ी भा िह शास वै  
महािव ालय, धुळे 

इमाव 05.10.2001 15.07.1964 31.07.2020 सरळसेवा आहे HSC 
DMLT 

  

38 ी. संिदप नामदेव 
मंिगडकर 

ी भा िह शास वै  
महािव ालय, धुळे 

खुला 10.10.2001 17.10.1975 30.10.2033 सरळसेवा आहे HSC   

39 ी. उ म  
िव लराव सावतं 

डॉ. शंकरराव च हाण 
शासकीय वै कीय 
महािव ालय, नांदेड 

अजा 21.12.2001 20.07.1976 31.07.2034   ताव 
सिमतीस 

सादर 

SSC क प त 
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ये ठता 
मांक 

कमचा याचे नांव कायरत सं था 
जातीचा 

वग 
िनयु ती 
िदनांक 

ज म िदनाकं 
सेवािनवृ ी 

िदनांक 
िनयु तीचे 

मा यम 
जात 

माणप   
शै अहता शेरा 

40 ी. आनंद दशरथ 
च हाण 

डॉ. शंकरराव च हाण 
शासकीय वै कीय 
महािव ालय, नांदेड 

खुला 31.12.2001 01.01.1972 31.12.2029   लाग ुनाही BSC 
DMLT 

  

41 ी. जीवन पी. 
मुखेडकर 

वामी रामानंद तीथ 
ामीण शासकीय 

वै कीय महािव ालय, 
अंबाजोगाई 

खुला 28.11.2002 27.10.1977 31.10.2035 सरळसेवा नाही HSC   

42 ी. पंडीत 
शंकरराव राठोड 

डॉ. शंकरराव च हाण 
शासकीय वै कीय 
महािव ालय, नांदेड 

िवजा अ 07.06.2003 07.05.1972 31.05.2030   आहे B.A. 
DMLT 

क प त 

43 िकरण िभमराव घुग े बै. जी. शासकीय 
वै कीय महािव ालय, 
पुणे 

भज ड 15.10.2003 23.09.1978 30.09.2036   491 
12.6.19

96 

HSC, D 
Pharmac

y 

  

44 ी. नंदिकशोर 
स याजीराव पारडे 

िवलासराव देशमुख 
शासकीय वै कीय 
िव ान सं था, लातूर  

अज 22.10.2003 12.07.1978 31.07.2036 सरळसेवा नाही 
HSC 

DMLT 

वधैतेबाबत 
यायालयात 
करण सु  

आहे.  
45 ी. संतोष भोज  

दासरवार 
वामी रामानंद तीथ 
ामीण शासकीय 

वै कीय महािव ालय, 
अंबाजोगाई 

इमाव 20.11.2003 16.08.1979 31.08.2037 पदो ती आहे  HSC   

46 ी. गंुडावार 
िशवराज गो वदराव 

िवलासराव देशमुख 
शासकीय वै कीय 
िव ान सं था, लातूर  

को ठी  31.12.2003 01.07.1977 30.06.2035   आहे B.A. 
DMLT 

  

47 कु. उ वला 
अजयकुमार वसाव े

ी भा िह शास वै  
महािव ालय, धुळे 

अज 01.01.2004 20.06.1983 30.06.2041 सरळसेवा आहे HSC 
DMLT 

  



Page 7 of 42 
 

ये ठता 
मांक 

कमचा याचे नांव कायरत सं था 
जातीचा 

वग 
िनयु ती 
िदनांक 

ज म िदनाकं 
सेवािनवृ ी 

िदनांक 
िनयु तीचे 

मा यम 
जात 

माणप   
शै अहता शेरा 

48 ी. हंमत छगन 
पाडवी 

डॅा. वशैपायन मृित 
शासिकय वै िकय 
महािव ालय, सोलापूर 

अजा 12.01.2004 28.10.1975 31.10.2033 सरळसेवा आहे HSC, 
DMLT 

िदनाकं 
12/11/2016 
पासून 
गैरहजर 

49 संतोष बबनराव 
नाळे 

बै. जी. शासकीय 
वै कीय महािव ालय, 
पुणे 

इमाव 17.01.2004 06.02.1976 30.06.2034   1921 
8.4.200

3 

HSC, D 
Pharmac

y 

  

50 ीमती  सुवण  
िवनायक कंुभरे 

सर ज. जी. समूह 
णालये, मुंबई 

अज 04.02.2004 21.05.1982 31.05.2040 सरळसेवा आहे HSC योगशाळा तं  
पदावर 364 
िदवसाकरीता गोते , 
मुंबई येथे ता पुरती 
पदो ती 

51 ी.रिव गुलाब 
सारवान,                   

ससून सव पचार 
णालय, पुणे 

अजा 04.11.2004 20.02.1971 28.02.2029   आहे SSC   

52 अमोल उ ववराव 
ताबें 

बै. जी. शासकीय 
वै कीय महािव ालय, 
पुणे 

खुला 07.06.2005 04.01.1986 31.03.2044   . HSc Lab 
Tech 

  

53 ी.र निदप 
िदगांबर सोनकांबळे   

ससून सव पचार 
णालय, पुणे 

अजा 02.08.2005 09.11.1969 30.11.2027   आहे SSC   

54 ी. िवण राजाराम 
मोरे 

ी भा िह शास वै  
महािव ालय, धुळे 

भज ब 03.09.2005 19.09.1971 30.09.2029 सरळसेवा आहे HSC 
DMLT 

  

55 ी. सुभाष 
देिवदासराव हाके 

डॉ. शंकरराव च हाण 
शासकीय वै कीय 
महािव ालय, नांदेड 

भज क 10.10.2005 16.05.1974 31.05.2032   आहे BSC 
DMLT 

  

56 ी बोरगावे रामु 
िभमराव 

िवलासराव देशमुख 
शासकीय वै कीय 
िव ान सं था, लातूर  

खुला 07.12.2006 06.10.1970 31.10.2028 पदो ती लाग ूनाही SSC   
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ये ठता 
मांक 

कमचा याचे नांव कायरत सं था 
जातीचा 

वग 
िनयु ती 
िदनांक 

ज म िदनाकं 
सेवािनवृ ी 

िदनांक 
िनयु तीचे 

मा यम 
जात 

माणप   
शै अहता शेरा 

57 ी. क े ीहरी 
मुरलीधर 

िवलासराव देशमुख 
शासकीय वै कीय 
िव ान सं था, लातूर  

भज ड 07.12.2006 05.06.1973 30.06.2031 पदो ती आहे BA   

58 ी. कंुभार 
ल मीकातं गुंडु  

िवलासराव देशमुख 
शासकीय वै कीय 
िव ान सं था, लातूर  

इमाव 07.12.2006 05.05.1974 31.05.2032 पदो ती आहे SSC   

59 ी कुलकण  
परशुराम अनंतराव 

िवलासराव देशमुख 
शासकीय वै कीय 
िव ान सं था, लातूर  

खुला 07.12.2006 07.04.1976 30.04.2034 पदो ती लाग ूनाही SSC   

60 ी. सोनवणे एम.के  िवलासराव देशमुख 
शासकीय वै कीय 
िव ान सं था, लातूर  

अजा 07.12.2006 01.06.1979 31.05.2037   आहे SSC   

61 िवनोद धनु सग 
जाधव 

बै. जी. शासकीय 
वै कीय महािव ालय, 
पुणे 

भज ब 31.12.2006 20.10.1974 31.10.2032   199.Mag
.WS.145

7   
8.7.199

1 

BSC 
DMLT 

  

62 ी.संजय मनोहर 
उदावंत            

ससून सव पचार 
णालय, पुणे 

इमाव 23.05.2007 28.10.1969 31.10.2027   आहे DMLT अपंग 

63 ी. योती िशवाजी 
वागदरीकर 

डॉ. शंकरराव च हाण 
शासकीय वै कीय 
महािव ालय, नांदेड 

अजा 21.02.2008 19.07.1983 31.07.2041   आहे BSC 
DMLT 

  

64 पुनम सुभाष 
जगताप (पाचारणे) 

बै. जी. शासकीय 
वै कीय महािव ालय, 
पुणे 

अजा 03.03.2008 18.08.1978 31.08.2036   836.94 
28.08.1
994 पुणे 

BSC 
DMLT 

  

65 ीमती गौरी 
िदनकर जोशी 

शासकीय वै कीय 
महािव ालय, िमरज 

खुला 05.03.2008 27.11.1976 30.11.2034   खुला BSC 
DMLT 
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ये ठता 
मांक 

कमचा याचे नांव कायरत सं था 
जातीचा 

वग 
िनयु ती 
िदनांक 

ज म िदनाकं 
सेवािनवृ ी 

िदनांक 
िनयु तीचे 

मा यम 
जात 

माणप   
शै अहता शेरा 

66 तृ ती िवशाल 
महाडे र (कुशे) 

बै. जी. शासकीय 
वै कीय महािव ालय, 
पुणे 

इमाव 05.03.2008 18.06.1983 30.06.2041     BSC 
DMLT 

  

67 ी. ढेकणे बालाजी 
वजैनाथ 

िवलासराव देशमुख 
शासकीय वै कीय 
िव ान सं था, लातूर  

भज क 19.03.2008 01.04.1975 31.03.2033   आहे 
HSC 

DMLT 

  

68 मिनषा शैल  
शेवाळे 

बै. जी. शासकीय 
वै कीय महािव ालय, 
पुणे 

िवमा  19.03.2008 28.01.1978 31.01.2036   141.200
0 

12.09.2
000 

खानापूर 

BSC 
DMLT 

  

69 ीम.पु पाजंली 
सोनावणे 

सट जॉजस णालय, 
मंुबई 

भज क 25.03.2008 25.12.1986 31.12.2044 सरळसेवा आहे BSc 
DMLT 

  

70 आशा नवनाथ सज बै. जी. शासकीय 
वै कीय महािव ालय, 
पुणे 

खुला 27.03.2008 05.09.1980 31.05.2038   . BSC 
DMLT 

  

71 ीमती.िनमा िवनादं 
जाधव ,            

ससून सव पचार 
णालय, पुणे 

िवजा अ 31.03.2008 01.05.1978 30.04.2036   आहे BSC 
DMLT 

  

72 ीमती गौरी ीशैल 
महाजन 

शासकीय वै कीय 
महािव ालय, िमरज 

खुला 01.04.2008 01.06.1975 31.05.2033   खुला BSC 
DMLT 

  

73 ीमती ऊ मला 
राकेश भारती 

राज ष छ पती शाहू 
महाराज शासकीय 
वै कीय  महािव ालय, 
को हापूर 

भज क 01.04.2008 12.06.1975 30.06.2033   आहे BSc   

74 ीमती शबाना 
अ दुल गणी 
बागबान 

िवलासराव देशमुख 
शासकीय वै कीय 
िव ान सं था, लातूर  

इमाव 01.04.2008 04.06.1982 30.06.2040   आहे BSC 
DMLT 
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ये ठता 
मांक 

कमचा याचे नांव कायरत सं था 
जातीचा 

वग 
िनयु ती 
िदनांक 

ज म िदनाकं 
सेवािनवृ ी 

िदनांक 
िनयु तीचे 

मा यम 
जात 

माणप   
शै अहता शेरा 

75 ी. िवण मधुकर 
जोशी 

राज ष छ पती शाहू 
महाराज शासकीय 
वै कीय  महािव ालय, 
को हापूर 

खुला 02.04.2008 31.07.1985 31.07.2043   नाही BSC 
DMLT 

  

76 ीमती.सुि या 
त डलेकर            

ससून सव पचार 
णालय, पुणे 

इमाव 04.04.2008 27.11.1974 30.11.2032   नाही BSC 
DMLT 

िनयु ती 
खु या 

वग तून 
77 सोनाली चं  कातं 

काळभोर 
बै. जी. शासकीय 
वै कीय महािव ालय, 
पुणे 

खुला 02.05.2008 27.05.1982 31.05.2040   . BSC 
DMLT 

  

78 िववके भाकर माने डॅा. वशैपायन मृित 
शासिकय वै िकय 
महािव ालय, सोलापूर 

भज क 15.09.2008 01.01.1975 31.12.2032 पदो ती आहे SSC   

79 ी.संजय यादवराव 
गेडाम  

शासकीय वै कीय 
महािव ालय, चं पूर 

अजा 13.10.2008 18.02.1970 28.02.5028 सरळसेवा आहे HSC 
DMLT 

  

80 ी.िनतीन रमेशराव 
यंबरवार 

शासकीय वै कीय 
महािव ालय, चं पूर 

खुला 13.10.2008 18.08.1974 31.08.2032 सरळसेवा िनयु ती 
खु या 
वग तून 

BSC 
DMLT 

  

81 ी. पी. बी. मोरे वामी रामानंद तीथ 
ािमण शासकीय 

वै कीय महािव ालय व 
णालय, अंबाजोगाई 

खुला 17.10.2008 17.06.1980 30.06.2038   लाग ूनाही HSC अपंग 

82 ी. राहुल अनुप 
पगारे 

ी भा िह शास वै  
महािव ालय, धुळे 

इमाव 23.10.2008 03.04.1982 31.10.2040 सरळसेवा आहे BSc 
Chem 

  

83 ी ाने र 
िकसनराव इंगोले 

शासकीय वै कीय 
महािव ालय ग दीया 

अजा 31.10.2008 05.12.1975 31.12.2033 सरळसेवा आहे HSC 
DMLT 
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ये ठता 
मांक 

कमचा याचे नांव कायरत सं था 
जातीचा 

वग 
िनयु ती 
िदनांक 

ज म िदनाकं 
सेवािनवृ ी 

िदनांक 
िनयु तीचे 

मा यम 
जात 

माणप   
शै अहता शेरा 

84 ीमती नंिदनी 
िवण इंदापूरे 

डॅा. वशैपायन मृित 
शासिकय वै िकय 
महािव ालय, सोलापूर 

िव.मा.  01.11.2008 05.03.1982 31.03.2040 सरळसेवा आहे B.Sc.(DM
LT) 

  

85 ी.हषद मोहनराव 
खडकीकर 

नागरी वा थ क , वां े, 
मंुबंई 

अजा 02.11.2008 16-101982 31.10.2040 सरळसेवा आहे BSC MLT   

86 ी.  शांत 
िस ाम पा भाव े

डॅा. वशैपायन मृित 
शासिकय वै िकय 
महािव ालय, सोलापूर 

िव.मा.  05.11.2008 24.01.1977 31.01.2035 सरळसेवा आहे B.Sc. 
(Chem), 
DMLT 

  

87 बुधाराम काळू 
कोलप 

बै. जी. शासकीय 
वै कीय महािव ालय, 
पुणे 

अज 06.11.2008 06.01.1968 31.05.2026   MAG.SR
.STSC.1
455.199

0 
30.09.9

0 

    

88 ी. आ माराम 
भुडंलो भोई 

ँट शासकीय वै कीय 
महािव ालय, मुंबई 

एनटी 14.02.2009 19.12.1967 31.12.2025   आहे SSC तदथ पदो तीने 
कायरत 

89 ीमती वष राणी 
ओम काश कमटम 

डॅा. वशैपायन मृित 
शासिकय वै िकय 
महािव ालय, सोलापूर 

िव.मा.  20.03.2009 14.05.1983 31.05.2041 सरळसेवा आहे B.Sc. 
DMLT 

  

90 ी. मनोहर 
भाऊराव देवरे 

राज ष छ पती शाहू 
महाराज शासकीय 
वै कीय  महािव ालय, 
को हापूर 

खुला 21.03.2009 29.01.1974 31.01.2034   नाही HSC यायालया या 
आदेशा वये 

91 ी. काश भाऊ 
शदे 

राज ष छ पती शाहू 
महाराज शासकीय 
वै कीय  महािव ालय, 
को हापूर 

खुला 21.03.2009 03.06.1977 20.06.2035   नाही SSC   
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ये ठता 
मांक 

कमचा याचे नांव कायरत सं था 
जातीचा 

वग 
िनयु ती 
िदनांक 

ज म िदनाकं 
सेवािनवृ ी 

िदनांक 
िनयु तीचे 

मा यम 
जात 

माणप   
शै अहता शेरा 

92 ी.सुखदेव 
साहेबराव पाटकरी 

शासकीय वै कीय 
महािव ालय, जळगांव 

इमाव 21.03.2009 21.05.1978 31.05.2036   होय HSC 
DMLT 

  

93 ी. िदिलप 
कािशनाथ पवार 

शासकीय वै कीय 
महािव ालय, जळगांव 

इमाव 21.03.2009 20.11.1982 30.11.2040   होय HSC 
DMLT 

  

94 ी आ माराम 
भुडंाळा भोई 

सर ज. जी. समूह 
णालये, मुंबई 

भज ब 12.04.2009 19.12.1967 31.12.2025 पदो ती आहे HSC योगशाळा तं  
पदावर 364 
िदवसाकरीता 

ॅशावमै. मुंबई येथे 
ता पुरती पदो ती 

95 ी.अिनल महादेव 
पगे 

शासकीय वै कीय 
महािव ालय, चं पूर 

िवमा  30.05.2009 18.10.1972 31.10.2030 सरळसेवा आहे BSC 
DMLT 

  

96 क पना िदनेश पोटे बै. जी. शासकीय 
वै कीय महािव ालय, 
पुणे 

खुला 30.05.2009 25.11.1981 30.11.2039   . BSC 
DMLT 

  

97 ी.अमोल ीराम 
िजदेवार 

शासकीय वै कीय 
महािव ालय, चं पूर 

इमाव 30.05.2009 27.08.1982 31.08.2040 सरळसेवा आहे HSC 
DMLT 

  

98 ी.लि मकातं 
जग ाथ गाखरे 

शासकीय वै कीय 
महािव ालय, चं पूर 

खुला 17.06.2009 17.02.1976 28.02.2034 सरळसेवा िनयु ती 
खु या 
वग तून 

HSC 
DMLT 

  

99 ीमती.अिनता 
संतोष बो़ हाडे 

ससून सव पचार 
णालय, पुणे 

खुला  17.06.2009 27.10.1978 31.10.2036   लाग ुनाही BSC 
DMLT 

  

100 ीमती सुिचता 
हेमंत िकतणे 

सर ज. जी. समूह 
णालये, मुंबई 

अजा 17.06.2009 15.05.1984 31.05.2042 सरळसेवा आहे BSC 
DMLT 

योगशाळा तं  
पदावर 364 
िदवसाकरीता 

ॅशावमै. मुंबई येथे 
ता पुरती पदो ती 

101 ी. राजे  
पंडीतराव पाटील 

सर ज. जी. समूह 
णालये, मुंबई 

इमाव 18.06.2009 01.05.1973 30.04.2031 सरळसेवा आहे. HSC योगशाळा तं  
पदावर 364 
िदवसाकरीता 

ॅशावमै. मुंबई येथे 
ता पुरती पदो ती 
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ये ठता 
मांक 

कमचा याचे नांव कायरत सं था 
जातीचा 

वग 
िनयु ती 
िदनांक 

ज म िदनाकं 
सेवािनवृ ी 

िदनांक 
िनयु तीचे 

मा यम 
जात 

माणप   
शै अहता शेरा 

102 ीमती नंिदनी 
ीनीवास अिहरे, 

सर ज. जी. समूह 
णालये, मुंबई 

अजा 18.06.2009 03.12.1973 31.12.2031 सरळसेवा आहे BSC 
DMLT 

योगशाळा तं  
पदावर 364 
िदवसाकरीता 

ॅशावमै. मुंबई येथे 
ता पुरती पदो ती 

103 ी. गणेश दु भ 
पाटील 

ी भा िह शास वै  
महािव ालय, धुळे 

खुला 20.06.2009 06.09.1978 30.06.2036 सरळसेवा आहे HSC 
DMLT 

  

104 ी. धनजंय हणुमंत 
करडे 

डॅा. वशैपायन मृित 
शासिकय वै िकय 
महािव ालय, सोलापूर 

अजा 20.06.2009 02.09.1980 30.09.2038 सरळसेवा आहे B.Sc., 
DMLT 

  

105 सुहािसनी राजू 
भांडगे (धुडूम) 

बै. जी. शासकीय 
वै कीय महािव ालय, 
पुणे 

इमाव 21.06.2009 14.05.1985 31.05.2043   833 
07.08.1

991 

BSC 
DMLT 

  

106 ी. पुजारी ए.िड िवलासराव देशमुख 
शासकीय वै कीय 
िव ान सं था, लातूर  

गरुव 22.06.2009 07.06.1973 30.06.2031   आहे BSC 
DMLT 

  

107 ीमती िशतल 
शाळी ाम काटकर 

ँट शासकीय वै कीय 
महािव ालय, मुंबई 

खुला 22.06.2009 25.10.1975 31.10.2033    . .  BSc PG 
DMLT 

तदथ 
पदो तीने 
कायरत 

108 ीमती िरना 
भा कर कावळे 

शासकीय वै कीय 
महािव ालय ग दीया 

इमाव 22.06.2009 29.11.1979 30.11.2037 सरळसेवा आहे HSC 
DMLT 

  

109 ी. रीना अिभजीत 
पवार 

सर ज. जी. समूह 
णालये, मुंबई 

अजा 22.06.2009 10.06.1980 30.06.2038 सरळसेवा आहे BSC 
DMLT 

योगशाळा तं  
पदावर 364 
िदवसाकरीता 

ॅशावमै. मुंबई येथे 
ता पुरती पदो ती 

110 ी. ए. ए. इनामदार वामी रामानंद तीथ 
ामीण शासकीय 

वै कीय महािव ालय, 
अंबाजोगाई 

इमाव 22.06.2009 02.06.1982 30.06.2040 सरळसेवा आहे BSc PG 
DMLT 
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ये ठता 
मांक 

कमचा याचे नांव कायरत सं था 
जातीचा 

वग 
िनयु ती 
िदनांक 

ज म िदनाकं 
सेवािनवृ ी 

िदनांक 
िनयु तीचे 

मा यम 
जात 

माणप   
शै अहता शेरा 

111 ीमती बी. एस. 
अनगरे 

डॅा. वशैपायन मृित 
शासिकय वै िकय 
महािव ालय, सोलापूर 

इमाव 25.06.2009 24.04.1982 30.04.2040 सरळसेवा लाग ूनाही B.Sc. 
(Chem) 

Biology,D
MLT 

  

112 ी िदपक िदनकर 
माहुलीकर 

शासकीय वै कीय 
महािव ालय ग दीया 

इमाव 01.07.2009 17.07.1975 31.07.2033 सरळसेवा आहे HSC 
DMLT 

  

113 ीमती वृषाली 
िवनोद कांबळे 

राज ष छ पती शाहू 
महाराज शासकीय 
वै कीय  महािव ालय, 
को हापूर 

अजा 01.07.2009 02.06.1976 30.06.2034   आहे BSC 
DMLT 

  

114 ी युवराज 
रामकृ ण जाभंळुकर 

शासकीय वै कीय 
महािव ालय ग दीया 

इमाव 01.07.2009 05.12.1976 31.12.2034 सरळसेवा आहे HSC 
DMLT 

  

115 ीमती मेघा संिदप 
हे स 

राज ष छ पती शाहू 
महाराज शासकीय 
वै कीय  महािव ालय, 
को हापूर 

इमाव 01.07.2009 10.12.1979 31.12.2037   आहे BSC 
DMLT 

  

116 ी आिशष िवलास 
गायकवाड 

शासकीय वै कीय 
महािव ालय ग दीया 

अजा 01.07.2009 26.05.1980 31.05.2038 सरळसेवा आहे HSC 
DMLT 

  

117 ीमती शमा इलाई 
शिरकमसलत 

राज ष छ पती शाहू 
महाराज शासकीय 
वै कीय  महािव ालय, 
को हापूर 

इमाव 01.07.2009 16.05.1984 31.07.2042   आहे BSC 
DMLT 

  

118 ी. सोमे र िदनेश 
रेळेकर 

राज ष छ पती शाहू 
महाराज शासकीय 
वै कीय  महािव ालय, 
को हापूर 

इमाव 01.07.2009 20.05.1985 31.05.2045   आहे BSC 
DMLT 
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ये ठता 
मांक 

कमचा याचे नांव कायरत सं था 
जातीचा 

वग 
िनयु ती 
िदनांक 

ज म िदनाकं 
सेवािनवृ ी 

िदनांक 
िनयु तीचे 

मा यम 
जात 

माणप   
शै अहता शेरा 

119 ीमती वष  नथुजी 
सोनट के 

शासकीय वै कीय 
महािव ालय, चं पूर 

इमाव 01.07.2009 24.05.2081 31.05.2039 सरळसेवा नाही BSc PG 
DMLT 

िनयु ती खु या 
वग तून असून 
जात वै ता 
माणप  नाही 

120 ी सिचन मुरलीधर 
सावरकर 

शासकीय वै कीय 
महािव ालय ग दीया 

इमाव 07.07.2009 01.07.1979 30.06.2037 सरळसेवा आहे BSc 
DMLT 

  

121 ी. िकरण पी. 
फुटाणे 

वामी रामानंद तीथ 
ामीण शासकीय 

वै कीय महािव ालय, 
अंबाजोगाई 

इमाव 08.07.2009 06.07.1969 31.07.2027 पदो ती आहे HSC   

122 ी. राजूरे मनोहर 
यादवराव 

िवलासराव देशमुख 
शासकीय वै कीय 
िव ान सं था, लातूर  

इमाव 08.07.2009 20.07.1969 31.07.2027 पदो ती आहे HSC   

123 ी. िकरण आर. 
च हाण 

वामी रामानंद तीथ 
ामीण शासकीय 

वै कीय महािव ालय, 
अंबाजोगाई 

इमाव 08.07.2009 15.07.1973 31.07.2031 पदो ती आहे HSC   

124 ी. संजय िभम सग 
राठोड 

िवलासराव देशमुख 
शासकीय वै कीय 
िव ान सं था, लातूर  

िवजा अ 14.08.2009 17.06.1976 30.06.2034   आहे 
HSC 

DMLT 

  

125 ी. एस. ए. शेख वामी रामानंद तीथ 
ामीण शासकीय 

वै कीय महािव ालय, 
अंबाजोगाई 

इमाव 21.08.2009 10.09.1986 30.09.2044 सरळसेवा लाग ूनाही BSC 
DMLT 

  

126 ीमती योती धुळे शासकीय वै कीय 
महािव ालय, अकोला 

इमाव 26.08.2009 08.02.1978 28.02.2036 सरळसेवा आहे MSc 
DMLT 
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ये ठता 
मांक 

कमचा याचे नांव कायरत सं था 
जातीचा 

वग 
िनयु ती 
िदनांक 

ज म िदनाकं 
सेवािनवृ ी 

िदनांक 
िनयु तीचे 

मा यम 
जात 

माणप   
शै अहता शेरा 

127 ी. राजे र 
नर सगसा मेघराज 

डॉ. शंकरराव च हाण 
शासकीय वै कीय 
महािव ालय, नांदेड 

इमाव 27.08.2009 03.11.1983 30.11.2041   लाग ुनाही BSC 
DMLT 

  

128 ी एस पी िशदे शासकीय वै कीय 
महािव ालय, औरंगाबाद 

भज क 01.09.2009 01.06.1986 31.05.2044 सरळसेवा आहे HSC   

129 अिवनाश बाबूराव 
गायकवाड 

बै. जी. शासकीय 
वै कीय महािव ालय, 
पुणे 

इमाव 10.01.2010 13.03.1969 31.03.2027   . HSC   

130 चं शेखर िकसन 
जाधव 

बै. जी. शासकीय 
वै कीय महािव ालय, 
पुणे 

इमाव 11.01.2010 25.01.1967 31.01.2025   . SSC   

131 ी अिनल एम 
गोमासे 

इंिदरा गांधी शासकीय 
वै कीय 
महािव ालय,नागपूर 

इमाव 11.02.2010 12.02.1975 28.02.2033   आहे SSC 
DMLT 

  

132 ी िजवन के 
वकलवार 

इंिदरा गांधी शासकीय 
वै कीय 
महािव ालय,नागपूर 

इमाव 11.02.2010 10.09.1981 30.09.2039   आहे 
HSC 

DMLT 

  

133 ी.पंकज टेकचंद 
नकाशे 

कामा व आ लेस 
णालय,  मंुबई  

अज 02.03.2010 22.10.1983 31.10.2041 सरळसेवा आहे BSc PG 
DMLT 

तदथ 
पदो तीने 

ॅशावमै मंुबई 
येथे कायरत 

134 अिनता िदलीप 
काबंळे (बनसोडे) 

बै. जी. शासकीय 
वै कीय महािव ालय, 
पुणे 

इमाव 03.03.2010 03.11.1974 31.03.2032   आहे BSC 
DMLT 

  

135 ी संदीप 
मोतीलाल गौरे 

गोकुळदास तेजपाल 
णालय, मुंबई 

अजा 04.03.2010 09.01.1978 31.01.2036 सरळसेवा आहे BSC 
DMLT 

तदथ 
पदो तीने 
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ये ठता 
मांक 

कमचा याचे नांव कायरत सं था 
जातीचा 

वग 
िनयु ती 
िदनांक 

ज म िदनाकं 
सेवािनवृ ी 

िदनांक 
िनयु तीचे 

मा यम 
जात 

माणप   
शै अहता शेरा 

गो.ते. . येथे 
कायरत 

136 ीमती ममता 
देिवदास टभरे 

शासकीय वै कीय 
महािव ालय ग दीया 

इमाव 04.03.2010 06.12.1980 31.12.2038 सरळसेवा आहे MSc 
DMLT 

  

137 ीमती अंजली भै. 
बोरकर 

शासकीय वै कीय 
महािव ालय ग दीया 

इमाव 04.03.2010 03.10.1982 31.10.2040 सरळसेवा आहे MSc 
DMLT 

  

138 ी. िकशोर रमेश 
गजुरे 

ी वसंतराव नाईक 
शासकीय वै कीय 
महािव ालय, यवतमाळ 

अजा 11.03.2010 26.02.1969 28.02.2027 पदो ती होय SSC   

139 ी. िनशीकातं 
कवडुजी हुलके 

शासकीय वै कीय 
महािव ालय, नागपूर 

इमाव 18.03.2010 12.10.1976 31.10.2034 सरळसेवा आहे BSC 
DMLT 

  

140 ी. राजाराम बापू 
चवरे 

ँट शासकीय वै कीय 
महािव ालय, मुंबई 

इमाव 25.03.2010 06.10.1981 31.10.2041    . .  BSC 
DMLT 

तदथ 
पदो तीने 
कायरत 

141 ी. िदिलप 
िवनायकराव 
देशमुख 

शासकीय वै कीय 
महािव ालय, अकोला 

इमाव 16.10.2010 08.04.1962 30.04.2020 पदो ती लाग ूनाही SSC   

142 ी. सुभाष बबन 
च हाण 

शासकीय वै कीय 
महािव ालय, अकोला 

िवजा अ 16.10.2010 05.07.1963 31.07.2021 पदो ती आहे HSC   

143 ी. मनोहर अमषृी 
नाईकनवरे 

शासकीय वै कीय 
महािव ालय, अकोला 

खुला 16.10.2010 30.10.1964 31.10.2022 पदो ती नाही SSC   

144 ी. िदपक मोतीराम 
खंडारे 

शासकीय वै कीय 
महािव ालय, अकोला 

अजा 16.10.2010 01.07.1965 30.06.2023 पदो ती आहे SSC   

145 िवजय िभकन 
धनवई 

बै. जी. शासकीय 
वै कीय महािव ालय, 
पुणे 

इमाव 15.09.2011 15.09.1981 30.03.2039   आहे MA   
DEMLT 

अपंग 
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ये ठता 
मांक 

कमचा याचे नांव कायरत सं था 
जातीचा 

वग 
िनयु ती 
िदनांक 

ज म िदनाकं 
सेवािनवृ ी 

िदनांक 
िनयु तीचे 

मा यम 
जात 

माणप   
शै अहता शेरा 

146 ी. िनतीन भपूाल 
काबंळे 

शासकीय वै कीय 
महािव ालय, िमरज 

इमाव 04.01.2012 19.05.1967 31.05.2025   आहे SSC   

147 ी. दयानंद 
नामदेव थोरात 

शासकीय वै कीय 
महािव ालय व 

णालय, िमरज 

अजा 04.01.2012 07.07.1968 31.07.2026 पदो ती आहे SSC   

148 ी. िम लद रामचं  
कुलकण  

शासकीय वै कीय 
महािव ालय, िमरज 

इमाव 04.01.2012 25.04.1973 30.04.2031   खुला SSC   

149 ी. उमेश महादेव 
परीट 

शासकीय वै कीय 
महािव ालय व 

णालय, िमरज 

इमाव 04.01.2012 22.11.1973 30.11.2031 पदो ती आहे SSC   

150 ी. चं कांत वसंत 
काबंळे 

शासकीय वै कीय 
महािव ालय व 

णालय, िमरज 

इमाव 04.01.2012 02.08.1978 31.08.2036 पदो ती आहे SSC   

151 ी. पी. आर. 
काबंळे 

वामी रामानंद तीथ 
ामीण शासकीय 

वै कीय महािव ालय, 
अंबाजोगाई 

इमाव 09.02.2012 05.03.1976 31.03.2034 पदो ती  आहे HSC   

152 ी. अमोल िवजय 
काबंळे 

शासकीय वै कीय 
महािव ालय व 

णालय, िमरज 

इमाव 01.03.2012 01.07.1980 30.06.2038 पदो ती आहे SSC   

153 राज  सोपान 
भोसले 

बै. जी. शासकीय 
वै कीय महािव ालय, 
पुणे 

इमाव 04.04.2012 09.08.1963 30.09.2021   आहे HSC   

154 भरत बबनराव 
साळवे 

बै. जी. शासकीय 
वै कीय महािव ालय, 
पुणे 

इमाव 04.04.2012 15.03.1968 31.03.2026   आहे HSC   
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ये ठता 
मांक 

कमचा याचे नांव कायरत सं था 
जातीचा 

वग 
िनयु ती 
िदनांक 

ज म िदनाकं 
सेवािनवृ ी 

िदनांक 
िनयु तीचे 

मा यम 
जात 

माणप   
शै अहता शेरा 

155 ी माट न चतामन 
अ वले 

शासकीय वै कीय 
महािव ालय, औरंगाबाद 

इमाव 02.07.2012 21.10.1968 31.10.2026 पदो ती लाग ुनाही SSC   

156 ी महे  कुलकण  शासकीय वै कीय 
महािव ालय, औरंगाबाद 

खुला 02.07.2012 17.01.1969 31.01.2027 पदो ती लाग ुनाही B Com   

157 ी संजय नाथाजी 
नाडे 

शासकीय वै कीय 
महािव ालय, औरंगाबाद 

अजा 02.07.2012 13.09.1974 30.09.2032 पदो ती आहे BSc   

158 ी. श बीर खान 
मजहर खान पठाण 

शासकीय दंत 
महािव ालय व 

णालय, औरंगाबाद 

इमाव 14.08.2012 31.12.1964 31.12.2022   लाग ूनाही SSC   

159 ी. युवराज कृ णा 
एंडाईत 

शासकीय दंत 
महािव ालय व 

णालय, औरंगाबाद 

इमाव 29.12.2012 30.09.1978 30.09.2036   आहे BSc PG 
DMLT 

िद यागं.अ थ
यंग 

160 ी. मोहिसन 
स ोि न पाटील 

शासकीय वै कीय 
महािव ालय व 

णालय, िमरज 

इमाव 29.12.2012 19.07.1988 31.07.2046 सरळसेवा लाग ूनाही BSC 
DMLT 

  

161 ीमती िव ा 
नथुराम पवार 

राज ष छ पती शाहू 
महाराज शासकीय 
वै कीय  महािव ालय, 
को हापूर 

इमाव 07.01.2013 01.06.1979 30.01.2037   नाही BSC 
DMLT 

  

162 ी पाडुरंग रामराव 
िनकम 

शासकीय वै कीय 
महािव ालय, औरंगाबाद 

अज 10.01.2013 01.06.1975 31.05.2033 पदो ती आहे SSC   

163 ीमती आिदबा 
रऊफ लालकोट 

डॅा. वशैपायन मृित 
शासिकय वै िकय 
महािव ालय, सोलापूर 

इमाव 29.01.2013 18.05.1980 31.05.2038 सरळसेवा आहे B.Sc.(DM
LT) 

अपंग 
(अ थ यंग) 

164 ी. िपराजी 
नारायण वेडे 

वामी रामानंद तीथ 
ामीण शासकीय 

अजा 07.02.2013 05.05.1963 31.05.2021 पदो ती आहे HSC   
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ये ठता 
मांक 

कमचा याचे नांव कायरत सं था 
जातीचा 

वग 
िनयु ती 
िदनांक 

ज म िदनाकं 
सेवािनवृ ी 

िदनांक 
िनयु तीचे 

मा यम 
जात 

माणप   
शै अहता शेरा 

वै कीय महािव ालय, 
अंबाजोगाई 

165 ी. मृणाल मोद 
वाकेकर 

ी वसंतराव नाईक 
शासकीय वै कीय 
महािव ालय, यवतमाळ 

इमाव 15.02.2013 10.02.1988 28.02.2046   होय BSC 
DMLT 

अपंग 
(अ प टी) 

166 ी. सिलम शेख 
ई माईल 

वामी रामानंद तीथ 
ामीण शासकीय 

वै कीय महािव ालय, 
अंबाजोगाई 

इमाव 01.03.2013 06.02.1963 28.02.2021 पदो ती लाग ूनाही 11 Pass   

167 ी. अ णा सुखदेव 
हागे 

शासकीय वै कीय 
महािव ालय, अकोला 

इमाव 05.03.2013 28.03.1963 31.03.2021 पदो ती आहे SSC   

168 ी. वसंत राजाराम 
रोहनकर 

शासकीय वै कीय 
महािव ालय, अकोला 

इमाव 05.03.2013 15.11.1964 30.11.2022 पदो ती आहे SSC   

169 ी. िह मतराव 
नामदेव सदािशव 

शासकीय वै कीय 
महािव ालय, अकोला 

अजा 05.03.2013 10.05.1966 30.05.2024 पदो ती आहे HSC   

170  ी. औदंुबर 
भाकर होमकर 

डॅा. वशैपायन मृित 
शासिकय वै िकय 
महािव ालय, सोलापूर 

इमाव 06.03.2013 14.08.1979 31.08.2034 सरळसेवा आहे B.Sc.(DM
LT) 

  

171 ी. बाळासाहेब ही. 
काळे 

वामी रामानंद तीथ 
ामीण शासकीय 

वै कीय महािव ालय, 
अंबाजोगाई 

खुला 31.03.2013 05.05.1975 31.05.2033 पदो ती लाग ूनाही SSC   

172 ी. िकरण आ पा 
आवळे 

शासकीय वै कीय 
महािव ालय, िमरज 

इमाव 04.04.2013 14.04.1980 30.04.2038   आहे SSC   

173 माया द ा य 
बे हेकर 

बै. जी. शासकीय 
वै कीय महािव ालय, 
पुणे 

इमाव 21.05.2013 28.06.1974 30.06.2032   आहे BSC 
DMLT 
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ये ठता 
मांक 

कमचा याचे नांव कायरत सं था 
जातीचा 

वग 
िनयु ती 
िदनांक 

ज म िदनाकं 
सेवािनवृ ी 

िदनांक 
िनयु तीचे 

मा यम 
जात 

माणप   
शै अहता शेरा 

174 ीमती िसमा जय 
कणवार 

शासकीय वै कीय 
महािव ालय, चं पूर 

इमाव 21.05.2013 04.07.1978 30.07.2036 सरळसेवा िनयु ती 
खु या 
वग तून 

BSC 
DMLT 

  

175 ी.सिचन 
िवजयराव डांगरे 

शासकीय वै कीय 
महािव ालय, चं पूर 

इमाव 21.05.2013 11.06.1979 30.06.2037 सरळसेवा आहे BSc PG 
DMLT 

  

176 कु.शुभागंी रणिजत 
अंबुलकर 

शासकीय वै कीय 
महािव ालय, चं पूर 

इमाव 21.05.2013 07.03.1985 31.03.2043 सरळसेवा आहे BSc PG 
DMLT 

  

177 ीम.वैभवी िन. 
मकवाना 

नागरी वा थ क , वां े, 
मंुबंई 

खुला 21.05.2013 10.04.1985 30.04.2043 सरळसेवा लाग ूनाही BSC 
DMLT 

  

178 नेहा अर वद पवार बै. जी. शासकीय 
वै कीय महािव ालय, 
पुणे 

इमाव 21.05.2013 09.11.1989 30.09.2047   आहे BSC 
DMLT 

  

179 ी अिभषके उमाजी 
वाळके 

शासकीय वै कीय 
महािव ालय ग दीया 

इमाव 30.05.2013 05.05.1986 31.05.2044 सरळसेवा आहे BSC 
DMLT 

  

180 ी. कणकापुरे 
गजानन ल मण 

डॉ. शंकरराव च हाण 
शासकीय वै कीय 
महािव ालय, नांदेड 

इमाव 31.05.2013 14.11.1979 30.11.2037   आहे BSC 
DMLT 

  

181 ी शैल कुमार फु. 
गौिडया 

शासकीय वै कीय 
महािव ालय ग दीया 

इमाव 31.05.2013 30.04.1982 30.04.2040 सरळसेवा आहे MSc 
DMLT 

  

182 मंजूषा िदनेश 
पाडाळे 

बै. जी. शासकीय 
वै कीय महािव, पुणे 

इमाव 01.06.2013 21.01.1979 31.01.2037   आहे BSC 
DMLT 

  

183 ी अजय 
गणुवतंराव ितरपूडे 

शासकीय वै कीय 
महािव ालय, चं पूर 

अजा 01.06.2013 08.12.1983 31.12.2041 सरळसेवा होय MSc 
Micro 

  

184 ीमती सरला 
रामचं  पा टे  
( व तका समीर 
हादलेकर) 

ँट शासकीय वै कीय 
महािव ालय, मुंबई 

इमाव 01.06.2013 09.01.1986 31.01.2044   आहे BSc PG 
DMLT 
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ये ठता 
मांक 

कमचा याचे नांव कायरत सं था 
जातीचा 

वग 
िनयु ती 
िदनांक 

ज म िदनाकं 
सेवािनवृ ी 

िदनांक 
िनयु तीचे 

मा यम 
जात 

माणप   
शै अहता शेरा 

185 ीमती. व नाली 
अभय भोसले,           

ससून सव पचार 
णालय, पुणे 

इमाव 01.06.2013 27.04.1986 27.04.2046   लाग ुनाही MSc 
DMLT 

  

186 ी. योगेश ध डू 
चाच े

ँट शासकीय वै कीय 
महािव ालय, मुंबई 

भज ब 01.06.2013 10.03.1988 31.03.2046 सरळसेवा आहे BSc PG 
DMLT 

  

187 ीमती हषदा द ा 
पाटील 

ँट शासकीय वै कीय 
महािव ालय, मुंबई 

इमाव 01.06.2013 02.08.1989 31.08.2047   आहे BSc PG 
DMLT 

  

188 ीमती मिनषा म. 
पाटील 

शासकीय वै कीय 
महािव ालय ग दीया 

इमाव 03.06.2013 02.07.1978 31.07.2036 सरळसेवा आहे BSC 
DMLT 

  

189 ी. रामकृ ण 
मधुकर खो े 

शासकीय वै कीय 
महािव ालय, अकोला 

खुला 03.06.2013 28.07.1984 31.07.2042 सरळसेवा लाग ूनाही MSc 
Microbiol

ogy, 
PGDMLT 

  

190 ीमती अि नी 
िवधाता सावतं 

राज ष छ पती शाहू 
महाराज शासकीय 
वै कीय  महािव ालय, 
को हापूर 

इमाव 03.06.2013 19.02.1985 28.02.2043   नाही BSC 
DMLT 

  

191 ीमती मीण 
शाहुराव राठोड 

वामी रामानंद तीथ 
ामीण शासकीय 

वै कीय महािव ालय, 
अंबाजोगाई 

िवजा अ 03.06.2013 07.06.1985 30.06.2043 सरळसेवा आहे BSc PG 
DMLT 

  

192 ी. िम लद लहू 
काबंळे 

शासकीय वै कीय 
महािव ालय, िमरज 

इमाव 04.06.2013 21.08.1980 31.08.2038   आहे BSC 
DMLT 

िनयु ती 
खु यातून 

193 ी. हेमंत रमेश 
पटेकर 

ँट शासकीय वै कीय 
महािव ालय, मुंबई 

इमाव 04.06.2013 31.01.1983 31.01.2041   __ BSC 
DMLT 

  

194 यािमनी द ा भराड बै. जी. शासकीय 
वै कीय महािव ालय, 
पुणे 

इमाव 04.06.2013 14.02.1985 28.02.2043   आहे BSC 
DMLT 
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ये ठता 
मांक 

कमचा याचे नांव कायरत सं था 
जातीचा 

वग 
िनयु ती 
िदनांक 

ज म िदनाकं 
सेवािनवृ ी 

िदनांक 
िनयु तीचे 

मा यम 
जात 

माणप   
शै अहता शेरा 

195 ी. गणेश हिर ं  
काळे 

शासकीय दंत 
महािव ालय व 

णालय, औरंगाबाद 

इमाव 06.06.2013 20.07.1976 31-04-2034   आहे BSC 
DMLT 

  

196 ी.सुिनल संभाजी 
सरोदे            

ससून सव पचार 
णालय, पुणे 

इमाव 10.06.2013 11.03.1977 31.03.2035   आहे BSC 
DMLT 

  

197 ीमती सुवण  आर. 
ना हे 

अितिवशेषोपचार 
णालय, नागपूर 

इमाव 10.06.2013 07.02.1986 28.02.2044     MSc 
DMLT 

  

198 ी. संतोष िदपक 
जाधव 

डॅा. वशैपायन मृित 
शासिकय वै िकय 
महािव ालय, सोलापूर 

खुला 10.06.2013 03.04.1986 30.04.2044 सरळसेवा लाग ूनाही B.Sc.(DM
LT) 

  

199 ी. पंकज 
िभमरावजी चादें 

शासकीय वै कीय 
महािव ालय, अकोला 

अज 10.06.2013 21.02.1987 28.02.2045 सरळसेवा आहे BSC 
DMLT 

  

200 ीमती सपना 
सुधाकर पचारे 

शासकीय वै कीय 
महािव ालय, नागपूर 

इमाव 10.06.2013 05.12.1987 31.12.2045 सरळसेवा आहे BSC 
DMLT 

  

201 ीमती मिनषा 
रामदास जाधव 

डॅा. वशैपायन मृित 
शासिकय वै िकय 
महािव ालय, सोलापूर 

िवजा अ 12.06.2013 01.06.1984 31.05.2042 सरळसेवा आहे B.Sc.(DM
LT) 

  

202 ी.महेशकुमार 
मुरलीधर िचखल डे 

सर ज. जी. समूह 
णालये, मुंबई 

इमाव 12.06.2013 12.08.1984 31.08.2042 सरळसेवा आहे BSC 
DMLT 

  

203 ीमती ेया संिदप 
घाडी 

सर ज. जी. समूह 
णालये, मुंबई 

इमाव 12.06.2013 15.12.1987 31.12.2045 सरळसेवा आहे BSc PG 
DMLT 

  

204 ी. अशोक रामचं  
शदे 

डॅा. वशैपायन मृित 
शासिकय वै िकय 
महािव ालय, सोलापूर 

खुला 13.06.2013 01.06.1982 31.05.2040 सरळसेवा लाग ूनाही B.Sc.(DM
LT) 

  

205 सौ. मिनषा िनवृ ी 
डौरे 

ी भा िह शास वै  
महािव ालय, धुळे 

अजा 13.06.2013 10.02.1986 28.02.2044 सरळसेवा आहे BS PG 
DMLT 
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ये ठता 
मांक 

कमचा याचे नांव कायरत सं था 
जातीचा 

वग 
िनयु ती 
िदनांक 

ज म िदनाकं 
सेवािनवृ ी 

िदनांक 
िनयु तीचे 

मा यम 
जात 

माणप   
शै अहता शेरा 

206 ी. अमोल 
उ ववराव पांडव,  

ँट शासकीय वै कीय 
महािव ालय, मुंबई 

इमाव 14.06.2013 15.03.1983 31.01.2041   आहे BSC 
DMLT 

  

207 ीमती शरयू 
ीकातं साळंुखे 

राज ष छ पती शाहू 
महाराज शासकीय 
वै कीय  महािव ालय, 
को हापूर 

इमाव 17.06.2013 16.08.1985 30.08.2043   नाही BSC 
DMLT 

  

208 ीमती वदंना 
िसताराम गजर 

शासकीय वै कीय 
महािव ालय व 

णालय, औरंगाबाद 

भज ब 18.06.2013 03.07.1980 31.07.2038 सरळसेवा आहे BSC 
DMLT 

. 

209 ी.आिशष रामदास 
पवार 

सर ज. जी. समूह 
णालये, मुंबई 

इमाव 21.06.2013 01.12.1979 30.11.2037 सरळसेवा आहे BSC 
DMLT 

  

210 ीमती ेता एन. 
नागपूरे (सेलूकर) 

अितिवशेषोपचार 
णालय, नागपूर 

इमाव 21.06.2013 26.02.1980 28.02.2038     MSc 
DMLT 

  

211 ी. पठाण र त ु
मखॅा यािसन खॅा 

िवलासराव देशमुख 
शासकीय वै कीय 
िव ान सं था, लातूर  

इमाव 16.09.2013 15.06.1966 30.06.2024 पदो ती लाग ूनाही 
HSC 

DMLT 

  

212 ी. स यद निदम 
गौस 

िवलासराव देशमुख 
शासकीय वै कीय 
िव ान सं था, लातूर  

इमाव 16.09.2013 15.06.1969 30.06.2027 पदो ती लाग ूनाही 
HSC 

DMLT 

  

213 ी.िमल द िभमराव 
रामटेके 

शासकीय वै कीय 
महािव ालय, चं पूर 

इमाव 30.10.2013 26.06.1978 30.06.2036 सरळसेवा आहे HSC 
DMLT 

  

214 ीमती तहसीन 
कौशल खान 

इंिदरा गांधी शासकीय 
वै कीय महािव ालय, 
नागपूर 

इमाव 30.10.2013 02.06.1986 30.06.2044     BSC 
DMLT 

खुला 

215 ी अमोल ए 
देशपाडें 

इंिदरा गांधी शासकीय 
वै कीय 
महािव ालय,नागपूर 

इमाव 30.10.2013 30.09.1987 30.09.2045     BSC 
DMLT 

खुला 
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ये ठता 
मांक 

कमचा याचे नांव कायरत सं था 
जातीचा 

वग 
िनयु ती 
िदनांक 

ज म िदनाकं 
सेवािनवृ ी 

िदनांक 
िनयु तीचे 

मा यम 
जात 

माणप   
शै अहता शेरा 

216 ी. साबीर अहमद 
सुलतानोि न  

शास वै  महा व ककरोग 
णालय, औरंगाबाद 

खुला 07.11.2013 25.06.1980 30.06.2038 सरळसेवा नाही Bsc 
Zoology 
DMLT 

  

217 ी. िजत  पंिडत 
वाणी 

ी भा िह शास वै  
महािव ालय, धुळे 

इमाव 07.11.2013 07.06.1983 30.06.2041 सरळसेवा आहे BSc 
(Zoology) 
PG DMLT 

  

218 ी िपयुष शरदराव 
ग हाणे 

शासकीय वै कीय 
महािव ालय ग दीया 

इमाव 07.11.2013 11.05.1984 31.05.2042 सरळसेवा . SSC 
DMLT 

  

219 ी. पवनजीत 
बजरंग रा ते 

प भषूण वसंतदादा 
पाटील शासकीय 

णालय, सागंली 

अजा 11.11.2013 01.06.1983 31.05.2041   आहे BSC 
PGDMLT 

  

220 ी.संदीप मोरे र 
लोणारकर 

शासकीय वै कीय 
महािव ालय, अकोला 

इमाव 12.11.2013 09.01.1975 31.01.2033 सरळसेवा आहे BSC 
DMLT 

  

221 ी.लहू भागवत 
तादंळे,                         

ससून सव पचार 
णालय, पुणे 

इमाव 13.11.2013 01.09.1986 01.09.2046   आहे BSC 
DMLT 

िनयु ती 
खु या 

वग तून 
222 ी. सिचन 

बाळकृ ण जाधव 
शासकीय वै कीय 
महािव ालय व 

णालय, िमरज 

इमाव 14.11.2013 30.05.1979 31.05.2037 सरळसेवा लाग ूनाही BSC 
DMLT 

  

223 ी. िवजय भाकर 
कागदेलवार 

ी वसंतराव नाईक 
शासकीय वै कीय 
महािव ालय, यवतमाळ 

इमाव 16.11.2013 18.12.1974 31.12.2032 सरळसेवा होय BSC 
DMLT 

  

224 ीमती योिगता 
द ा य कांबळे 

राज ष छ पती शाहू 
महाराज शासकीय 
वै कीय  महािव ालय, 
को हापूर 

इमाव 19.11.2013 08.05.1987 31.05.2045   आहे BSC 
DMLT 
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ये ठता 
मांक 

कमचा याचे नांव कायरत सं था 
जातीचा 

वग 
िनयु ती 
िदनांक 

ज म िदनाकं 
सेवािनवृ ी 

िदनांक 
िनयु तीचे 

मा यम 
जात 

माणप   
शै अहता शेरा 

225 ी. अभय मोरे र 
घ गडे 

शासकीय वै कीय 
महािव ालय, अकोला 

इमाव 21.11.2013 20.07.1987 31.07.2045 सरळसेवा आहे BSC 
DMLT 

  

226 ीममी प वी 
कािशनाथ सावंत 

सर ज. जी. समूह 
णालये, मुंबई 

खुला 25.11.2013 22.07.1983 31-072041 सरळसेवा   BSC 
DMLT 

  

227 ीमती िनहा काश 
पहुजा 

सर ज. जी. समूह 
णालये, मुंबई 

खुला 03.12.2013 16.07.1989 31.07.2047 सरळसेवा   BSC 
DMLT 

  

228 ीमती मोनाली 
िनतीन मांजरे 

डॅा. वशैपायन मृित 
शासिकय वै िकय 
महािव ालय, सोलापूर 

खुला 09.12.2013 02.06.1985 30.06.2043 सरळसेवा लाग ूनाही B.Sc. 
(Chemi), 
DMLT 

  

229 सुभाष तकुाराम 
कदम 

कामा व आ लेस 
णालय,  मंुबई  

इमाव 04.03.2014 09.03.1967 31.03.2025   नाही HSC   

230 पाली दादाराव 
नबेकर 

बै. जी. शासकीय 
वै कीय महािव ालय, 
पुणे 

इमाव 25.03.2014 25.11.1983 30.11.2041   आहे BSC 
DMLT 

  

231 ी. िबडव ेमुकंुद 
नर सग 

िवलासराव देशमुख 
शासकीय वै कीय 
िव ान सं था, लातूर  

इमाव 30.04.2014 05.04.1968 30.04.2026 पदो ती आहे SSC   

232 ी. वामी 
गौरीशंकर पा 
पंचा पा  

िवलासराव देशमुख 
शासकीय वै कीय 
िव ान सं था, लातूर  

खुला 30.04.2014 16.04.1974 30.04.2032 पदो ती आहे HSC   

233 ी. िव ंभर िदगंबर 
साडेगावकर 

डॉ. शंकरराव च हाण 
शासकीय वै कीय 
महािव ालय, नांदेड 

इमाव 30.04.2014 22.08.1976 31.08.2029   लाग ुनाही BA   

234 ी. कुलकण  
किपल रमेशराव 

िवलासराव देशमुख 
शासकीय वै कीय 
िव ान सं था, लातूर  

खुला 30.04.2014 10.02.1980 28.02.2038 पदो ती लाग ूनाही BA   
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ये ठता 
मांक 

कमचा याचे नांव कायरत सं था 
जातीचा 

वग 
िनयु ती 
िदनांक 

ज म िदनाकं 
सेवािनवृ ी 

िदनांक 
िनयु तीचे 

मा यम 
जात 

माणप   
शै अहता शेरा 

235 ी. उबाळे  द ा य 
बाबुराव 

िवलासराव देशमुख 
शासकीय वै कीय 
िव ान सं था, लातूर  

खुला 30.05.2014 18.01.1973 31.01.2031 पदो ती लाग ूनाही SSC   

236 ीमती ीती 
पजवाणी 

शासकीय वै कीय 
महािव ालय, अकोला 

खुला 10.06.2014 11.11.1989 30.11.2047 सरळसेवा लाग ुनाही PG DMLT   

237 ी. महेश मोहन 
वाघेला 

ँट शासकीय वै कीय 
महािव ालय, मुंबई 

इमाव 02.08.2014 05.06.1962 30.06.2020   आहे SSC   

238 ी िवलास लुईस 
काळे 

सर ज. जी. समूह 
णालये, मुंबई 

इमाव 02.08.2014 17.06.1962 30.06.2020 पदो ती   SSC   

239 ी. िचमनलाल 
िजवन सोलंकी 

सर ज. जी. समूह 
णालये, मुंबई 

अजा 02.08.2014 17.02.1964 28.02.2022 पदो ती   SSC   

240 ी. िदनेश परमार ँट शासकीय वै कीय 
महािव ालय, मुंबई 

अजा 02.08.2014 22.06.1965 30.06.2023   आहे SSC   

241 ी. अिजत 
तकुाराम 
घाडीगावंकर 

सर ज. जी. समूह 
णालये, मुंबई 

इमाव 02.08.2014 02.08.1965 31.08.2023 पदो ती   SSC   

242 ी. िदपक महादेव 
खानिवलकर 

ँट शासकीय वै कीय 
महािव ालय, मुंबई 

इमाव 02.08.2014 06.12.1965 31.12.2023   - SSC   

243 ी.गणेश दाजी 
कलमकर 

सर ज. जी. समूह 
णालये, मुंबई 

इमाव 02.08.2014 15.07.1966 31.07.2024 पदो ती   SSC   

244 संिदप भाकर 
मसूरकर 

कामा व आ लेस 
णालय,  मंुबई  

इमाव 02.08.2014 09.03.1967 31.03.2025   नाही SSC   

245 ी. मा ती शंकर 
मालुसरे 

ँट शासकीय वै कीय 
महािव ालय, मुंबई 

इमाव 02.08.2014 19.07.1967 31.07.2025   - SSC   

246 ी. संतोष रावजी 
कलंबे 

ँट शासकीय वै कीय 
महािव ालय, मुंबई 

इमाव 02.08.2014 10.10.1967 31.10.2025   __ SSC   
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ये ठता 
मांक 

कमचा याचे नांव कायरत सं था 
जातीचा 

वग 
िनयु ती 
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ज म िदनाकं 
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िदनांक 
िनयु तीचे 

मा यम 
जात 

माणप   
शै अहता शेरा 

247 ी िशवाजी अमृता 
गोळे 

गोकुळदास तेजपाल 
णालय, मुंबई 

इमाव 02.08.2014 10.10.1967 31.10.2025   लाग ूनाही SSC   

248 ी.संतोष कृ णा 
महागांवकर 

सर ज. जी. समूह 
णालये, मुंबई 

भज ब 02.08.2014 29.11.1967 31-11-2025 पदो ती   SSC िद यागं.अ थ
यंग 

249 ी.सुर  िभमाजी 
वाठोरे 

ँट शासकीय वै कीय 
महािव ालय, मुंबई 

इमाव 02.08.2014 11.04.1968 30.04.2026   आहे SSC   

250 ी.संजय िशवराम 
पवार  

ँट शासकीय वै कीय 
महािव ालय, मुंबई 

इमाव 02.08.2014 22.05.1968 31.05.2026   __ SSC   

251 ी. अशोक ल मण 
रोकडे 

ँट शासकीय वै कीय 
महािव ालय, मुंबई 

इमाव 02.08.2014 10.07.1968 31.07.2026   आहे SSC   

252 ी. िकरण 
अंबालाल परमार 

ँट शासकीय वै कीय 
महािव ालय, मुंबई 

इमाव 02.08.2014 25.02.1969 28.02.2027   आहे SSC   

253 ी. ीकातं मोरे ँट शासकीय वै कीय 
महािव ालय, मुंबई 

इमाव 02.08.2014 18.04.1969 30.04.2027   __ SSC   

254 ी. िवजय िव ण ु
गंगावणे 

ँट शासकीय वै कीय 
महािव ालय, मुंबई 

इमाव 02.08.2014 23.10.1969 31.10.2027   आहे SSC   

255 ी. िकसन पाडूंरंग 
काबंळे 

सर ज. जी. समूह 
णालये, मुंबई 

इमाव 02.08.2014 01.06.1970 31.05.2028 पदो ती आहे SSC   

256 ी. अंकुश रावजी 
लाड 

ँट शासकीय वै कीय 
महािव ालय, मुंबई 

इमाव 02.08.2014 08.07.1970 31.07.2028   - SSC   

257 ी. सुभाष मा ती 
मोरे 

सर ज. जी. समूह 
णालये, मुंबई 

इमाव 02.08.2014 29.08.1970 31.08.2028 पदो ती आहे SSC   

258 ी. नारायण 
रघुनाथ गोळे 

ँट शासकीय वै कीय 
महािव ालय, मुंबई 

इमाव 02.08.2014 07.09.1970 30.09.2028   - SSC   

259 ी. संिदप िदनकर 
उतेकर 

सर ज. जी. समूह 
णालये, मुंबई 

इमाव 02.08.2014 01.06.1971 31.05.2029 पदो ती   SSC   
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ये ठता 
मांक 

कमचा याचे नांव कायरत सं था 
जातीचा 

वग 
िनयु ती 
िदनांक 

ज म िदनाकं 
सेवािनवृ ी 

िदनांक 
िनयु तीचे 

मा यम 
जात 

माणप   
शै अहता शेरा 

260 ी. गणपत गो वद 
शदे 

सर ज. जी. समूह 
णालये, मुंबई 

इमाव 02.08.2014 30.07.1971 31.07.2029 पदो ती   SSC   

261 ी. संतोष सोनू खैरे ँट शासकीय वै कीय 
महािव ालय, मुंबई 

अजा 02.08.2014 16.08.1971 31.08.2029 पदो ती आहे SSC   

262 ी. राज  रामचं  
जाधव 

सर ज. जी. समूह 
णालये, मुंबई 

इमाव 02.08.2014 17.12.1971 31.12.2029 पदो ती   SSC   

263 ी. राजेश मा ती 
जोशी  

ँट शासकीय वै कीय 
महािव ालय, मुंबई 

इमाव 02.08.2014 16.02.1972 28.02.2030   आहे SSC   

264 ी. सुभाष िशवराम 
िशवगण 

सर ज. जी. समूह 
णालये, मुंबई 

इमाव 02.08.2014 31.08.1972 31.08.2030 पदो ती आहे HSC   

265 ीमती अिनता  
िभका आढळ 

ँट शासकीय वै कीय 
महािव ालय, मुंबई 

इमाव 02.08.2014 10.02.1973 28.02.2031   आहे SSC   

266 ी. संजय यशवतं 
पाटील 

सर ज. जी. समूह 
णालये, मुंबई 

इमाव 02.08.2014 20.04.1973 30.04.2031 पदो ती आहे SSC   

267 ी. राज  शंकर 
पवार 

ँट शासकीय वै कीय 
महािव ालय, मुंबई 

इमाव 02.08.2014 10.05.1973 31.05.2031   - SSC   

268 ी. जगिदश 
मंगलदास वालं ा 

ँट शासकीय वै कीय 
महािव ालय, मुंबई 

इमाव 02.08.2014 18.06.1973 30.06.2031   आहे SSC   

269 ी . अिनल 
हिर ं  सुखदरे 

सर ज. जी. समूह 
णालये, मुंबई 

इमाव 02.08.2014 11.05.1974 31.05.2032 पदो ती   SSC   

270 ी. अजय मा ती 
सावतं 

ँट शासकीय वै कीय 
महािव ालय, मुंबई 

इमाव 02.08.2014 02.09.1974 30.09.2033   - SSC   

271 ी. अिवनाश 
गजानन मोरे 

ँट शासकीय वै कीय 
महािव ालय, मुंबई 

इमाव 02.08.2014 28.09.1975 30.09.2033   - SSC   

272 ी. नामदेव गणेश 
आ टुरे 

िवलासराव देशमुख 
शासकीय वै कीय 
िव ान सं था, लातूर  

खुला 02.08.2014 07.05.1976 30.05.2034 पदो ती लाग ूनाही SSC   
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ये ठता 
मांक 

कमचा याचे नांव कायरत सं था 
जातीचा 

वग 
िनयु ती 
िदनांक 

ज म िदनाकं 
सेवािनवृ ी 

िदनांक 
िनयु तीचे 

मा यम 
जात 

माणप   
शै अहता शेरा 

273 ी. िवलास 
राजाराम जाधव 

ँट शासकीय वै कीय 
महािव ालय, मुंबई 

इमाव 02.08.2014 07.12.1976 31.12.2034   आहे SSC   

274 ी. मंगेश अजुन 
पालकर 

सर ज. जी. समूह 
णालये, मुंबई 

इमाव 02.08.2014 08.01.1977 31.01.2035 पदो ती आहे SSC   

275 ी. अंबादास  
िभमराव पवार 

ँट शासकीय वै कीय 
महािव ालय, मुंबई 

इमाव 02.08.2014 06.06.1977 30.06.2035   आहे SSC   

276 ी िदनेश भगवान 
कदम 

गोकुळदास तेजपाल 
णालय, मुंबई 

इमाव 02.08.2014 05.05.1978 315-2036   लाग ूनाही HSc 
CMST 

  

277 ी. िदनेश मा ती 
पठाडे 

सर ज. जी. समूह 
णालये, मुंबई 

इमाव 02.08.2014 28.06.1978 30.06.2026 पदो ती आहे SSC   

278 ी. ाने वर 
नारायण पायदन 

सर ज. जी. समूह 
णालये, मुंबई 

इमाव 02.08.2014 07.07.1980 31.07.2038 पदो ती आहे SSC   

279 ी. गंगाराम 
धाक या चौधरी 

ँट शासकीय वै कीय 
महािव ालय, मुंबई 

इमाव 02.08.2014 15.01.1983 31.01.2041   आहे SSC   

280 ी. जयवतं 
नारायण गागुंड 

ँट शासकीय वै कीय 
महािव ालय, मुंबई 

इमाव 02.08.2014 12.04.1983 30.04.2041   आहे SSC   

281 ीमती सुहािसनी 
सुशांत भवाळ 

शासकीय वै कीय 
महािव ालय, िमरज 

इमाव 12.08.2014 13.05.1979 31.05.2037   खुला BSC 
DMLT 

  

282 ीमती िशतल 
िवजय रामेकर 

गोकुळदास तेजपाल 
णालय, मुंबई 

खुला 25.09.2014 25.10.1975 31.10.2033 सरळसेवा लाग ूनाही BSc 
DMLT 

  

283 ी. रमेश आमले ी वसंतराव नाईक 
शासकीय वै कीय 
महािव ालय, यवतमाळ 

इमाव 03.12.2014 15.07.1963 31.07.2021   होय SSC   

284 ी. संजय कृ. वाघ ी वसंतराव नाईक 
शासकीय वै कीय 
महािव ालय, यवतमाळ 

इमाव 04.12.2014 21.01.1964 31.01.2022   होय SSC   
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ये ठता 
मांक 

कमचा याचे नांव कायरत सं था 
जातीचा 
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मा यम 
जात 

माणप   
शै अहता शेरा 

285 संजय सदािशव 
देसले 

कामा व आ लेस 
णालय,  मंुबई  

इमाव 23.12.2014 20.09.1976 30.09.2034   नाही SSC   

286 ी.िव ातं वसंत 
साळवी 

सट जॉजस णालय, 
मंुबई 

इमाव 23.12.2014 26.09.1979 30.09.2037     SSC ३६४ 
िदवसाकंरीता 
कायरत 

287 गणेश नारायण 
बािरया 

कामा व आ लेस 
णालय,  मंुबई  

इमाव 06.01.2015 27.01.1971 31.01.2029   आहे HSC   

288 ी. गजानन 
वामनराव भारती 

ी वसंतराव नाईक 
शासकीय वै कीय 
महािव ालय, यवतमाळ 

इमाव 06.02.2015 05.07.1964 31.07.2022   होय SSC   

289 ी. संतोष पयेर सट जॉजस णालय, 
मंुबई 

इमाव 11.03.2015 02.07.1982 31.07.2040     SSC ३६४ 
िदवसाकंरीता 
कायरत 

290 ीमती चेतना ए. 
ड गरे 

इंिदरा गांधी शासकीय 
वै कीय 
महािव ालय,नागपूर 

इमाव 12.03.2015 13.05.1990 31.05.2048   आहे MSc 
DMLT 

  

291 ी. संतोष 
मोतीलाल िसरसाठ 

शासकीय दंत 
महािव ालय व 

णालय, औरंगाबाद 

इमाव 30.04.2015 04.10.1977 30.04.2037   आहे BA   

292 ी.राजेश िसताराम 
दासाराम,                 

ससून सव पचार 
णालय, पुणे 

इमाव 30.06.2015 04.05.1967 31.05.2025   आहे SSC   

293 सर वती क डीबा 
भ ग 

बै. जी. शासकीय 
वै कीय महािव ालय, 
पुणे 

इमाव 13.07.2015 21.07.2075 31.07.2033     SSC   

294 ी.सोमनाथ 
संतोषराव बेलखोडे 

शासकीय वै कीय 
महािव ालय, चं पूर 

इमाव 30.07.2015 01.01.1978 31.12.2035 सरळसेवा आहे BSC 
DMLT 
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ये ठता 
मांक 

कमचा याचे नांव कायरत सं था 
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जात 

माणप   
शै अहता शेरा 

295 कु.भनेु री 
पु षो म बु दे 

शासकीय वै कीय 
महािव ालय, चं पूर 

इमाव 30.07.2015 30.10.1984 31.10.2042 सरळसेवा िनयु ती 
खु या 
वग तून 

BSC 
DMLT 

  

296 ी. अिनल रामदास 
िबरारी 

शासकीय दंत 
महािव ालय व 

णालय, औरंगाबाद 

इमाव 05.08.2015 06.02.1987 28.02.2045   आहे MSc 
DMLT 

  

297 ल मण यादव 
गायकवाड 

डॅा. वशैपायन मृित 
शासिकय वै िकय 
महािव ालय, सोलापूर 

अजा 16.09.2015 01.06.1970 31.05.2028 पदो ती आहे SSC   

298 ीमती अचना 
ढोमने 

इंिदरा गांधी शासकीय 
वै कीय 
महािव ालय,नागपूर 

इमाव 03.12.2015 28.04.1978 30.04.2036     BSC 
DMLT 

जात 
माणप  आहे 

299 ी.अर वद 
िव लराव 
गायकवाड 

शासकीय वै कीय 
महािव ालय, चं पूर 

इमाव 03.12.2015 25.06.1982 30.06.2040 सरळसेवा आहे 
HSC 

DMLT 

िनयु ती खु या 
वग तून असून 
जात वै ता 
माणप  आहे 

300 ी.संिदप काश 
बडगे 

शासकीय वै कीय 
महािव ालय, चं पूर 

इमाव 03.12.2015 26.09.1983 30.09.2041 सरळसेवा आहे MSc PG 
DMLT 

िनयु ती खु या 
वग तून  

असून जात वै ता  
माणप  आहे 

301 ी शांत राम 
सरवदे 

छ पित िमलाराजे 
सव पचार णालय, 
को हापूर 

अजा 03.12.2015 01.01.1985 31.01.2043 सरळसेवा आहे BSC 
DMLT 

  

302 ीमती सोनाली 
सुरेश नागोसे 

शासकीय वै कीय 
महािव ालय, चं पूर 

इमाव 03.12.2015 19.10.1987 31.10.2045 सरळसेवा आहे BSC 
DMLT 

िनयु ती खु या 
वग तून  

303 ी.आिशष सुरेश 
काबंळे 

शासकीय वै कीय 
महािव ालय, चं पूर 

इमाव 03.12.2015 02.03.1993 31.03.2051 सरळसेवा आहे BPMT िनयु ती खु या 
वग तून  
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ये ठता 
मांक 

कमचा याचे नांव कायरत सं था 
जातीचा 

वग 
िनयु ती 
िदनांक 
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जात 

माणप   
शै अहता शेरा 

304 ी. बगरे पवन 
जयंतराव 

िवलासराव देशमुख 
शासकीय वै कीय 
िव ान सं था, लातूर  

इमाव 17.12.2015 01.05.1985 30.04.2043   आहे BSC 
DMLT 

  

305 ीमती रोशनी क. 
लांजवेार 

शासकीय वै कीय 
महािव ालय ग दीया 

इमाव 18.12.2015 20.12.1985 31.12.2043 सरळसेवा आहे BSc PG 
DMLT 

  

306 ी. संतोष बलराज 
चलेवाड 

शास वै  महा व ककरोग 
णालय, औरंगाबाद 

इमाव 22.12.2015 24.03.1977 31.03.2035 सरळसेवा आहे MSc 
Micro PG 

DMLT 

  

307 ीमती मेघना पी 
लुले 

इंिदरा गांधी शासकीय 
वै कीय 
महािव ालय,नागपूर 

खुला 22.12.2015 02.05.1977 31.05.2035     BSC 
DMLT 

  

308 ी. द तगीर 
िनजाम लांडगे 

शासकीय वै कीय 
महािव ालय, िमरज 

इमाव 22.12.2015 05.01.1984 31.01.2042   आहे BSC 
DMLT 

  

309 ी. सितष 
भाऊसाहेब भोकरे 

शास वै  महा व ककरोग 
णालय, औरंगाबाद 

इमाव 22.12.2015 23.05.1985 31.05.2043 सरळसेवा नाही BSC 
DMLT 

  

310 ीमती िशतल 
बलराज राऊते 

शास वै  महा व ककरोग 
णालय, औरंगाबाद 

इमाव 22.12.2015 21.03.1988 31.03.2046 सरळसेवा आहे MSc 
Micro  
DMLT 

  

311 ीमती मिनषा 
बाबुराव माने 

प भषूण वसंतदादा 
पाटील शासकीय 

णालय, सागंली 

खुला 23.12.2015 07.06.1984 30.06.2042 सरळसेवा नाही BSc 
(Chem) 
DMLT 

  

312 ी. कैलास 
सोनबाजी बावणे 

शासकीय वै कीय 
महािव ालय, िमरज 

इमाव 28.12.2015 02.09.1983 30.09.2041   आहे HSC 
DMLT 

  

313 ी. संजय िसताराम 
कुळसंगे 

शासकीय वै कीय 
महािव ालय, अकोला 

अज 28.12.2015 01.06.1984 31.05.2042 सरळसेवा आहे HSC 
DMLT 

  

314 ी. भपु  
िकशोरीलाल सोनी 

शासकीय वै कीय 
महािव ालय, अकोला 

खुला 28.12.2015 23.06.1985 30.06.2043 सरळसेवा लाग ुनाही MSc 
DMLT 
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ये ठता 
मांक 

कमचा याचे नांव कायरत सं था 
जातीचा 

वग 
िनयु ती 
िदनांक 

ज म िदनाकं 
सेवािनवृ ी 

िदनांक 
िनयु तीचे 

मा यम 
जात 

माणप   
शै अहता शेरा 

315 ी. रमेश नागोराव 
तोगरे 

वामी रामानंद तीथ 
ामीण शासकीय 

वै कीय महािव ालय, 
अंबाजोगाई 

अज 28.12.2015 30.01.1986 31.01.2044 सरळसेवा आहे BSC 
DMLT 

  

316 ी कपील कवीराज 
पाटील 

शासकीय वै कीय 
महािव ालय, औरंगाबाद 

अजा 28.12.2015 23.06.1987 30.06.2045 सरळसेवा आहे MSc    

317 ीमती  अंिबका डी. 
च े  

डॅा. वशैपायन मृित 
शासिकय वै िकय 
महािव ालय, सोलापूर 

िव.मा.  29.12.2015 15.06.1983 30.06.2041 सरळसेवा आहे B.Sc. 
(Micro), 
DMLT 

  

318 ीमती पाली 
पंकज बनसोडे 

शासकीय वै कीय 
महािव ालय व 

णालय, िमरज 

इमाव 29.12.2015 27.05.1985 31.05.2043 सरळसेवा आहे BSC 
DMLT 

  

319 ीमती गाय ी 
हरीदास कदल 

शासकीय वै कीय 
महािव ालय, अकोला 

इमाव 29.12.2015 23.07.1986 31.07.2044 सरळसेवा आहे BSC 
DMLT 

  

320 ी. छगन 
शाली ाम राठोड 

शासकीय वै कीय 
महािव ालय, अकोला 

िवजा अ 29.12.2015 30.08.1986 31.08.2044 सरळसेवा आहे BSC 
DMLT 

  

321 ीमती र नमाला 
ध डीराम राठोड 

शास वै  महा व ककरोग 
णालय, औरंगाबाद 

िवजा अ 29.12.2015 07.09.1988 30.09.2046 सरळसेवा आहे BSC 
DMLT 

  

322 ीमती तेज वी 
कृ णा गावीत.मुकणे 

शासकीय दंत 
महािव ालय व 

णालय, मुंबई 

इमाव 29.12.2015 19.07.1989 31.07.2047 सरळ सेवा आहे BSC 
DMLT 

  

323 कु. िदपाली अर वद 
चौधरी 

ी वसंतराव नाईक 
शासकीय वै कीय 
महािव ालय, यवतमाळ 

इमाव 29.12.2015 01.07.1990 30.06.2048   होय BSC PG 
DMLT 

  

324 ी. िदपाली मारोती 
िसडाम 

ी वसंतराव नाईक 
शासकीय वै कीय 
महािव ालय, यवतमाळ 

इमाव 29.12.2015 01.01.1992 31.12.2049   होय HSC 
BPMT 
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ये ठता 
मांक 

कमचा याचे नांव कायरत सं था 
जातीचा 

वग 
िनयु ती 
िदनांक 

ज म िदनाकं 
सेवािनवृ ी 

िदनांक 
िनयु तीचे 

मा यम 
जात 

माणप   
शै अहता शेरा 

325 ीमती पुजा रामु 
जािंगर 

शासकीय वै कीय 
महािव ालय व 

णालय, औरंगाबाद 

खुला 29.12.2015 28.09.1993 30.09.2051 सरळसेवा लाग ूनाही BPMT . 

326 ी. िदप गणेश 
श े 

ी वसंतराव नाईक 
शासकीय वै कीय 
महािव ालय, यवतमाळ 

िवमा  31.12.2015 23.01.1985 31.01.2043 सरळसेवा होय BSC PG 
DMLT 

  

327 ी. ितक 
गंगाधरराव गुहे 

शास वै  महा व ककरोग 
णालय, औरंगाबाद 

इमाव 31.12.2015 16.11.1988 30.11.2046 सरळसेवा आहे HSC 
DMLT 

  

328 ीमती न ता 
रमेशचं  केराम 

शासकीय वै कीय 
महािव ालय, िमरज 

इमाव 01.01.2016 07.02.1979 28.02.2037   आहे HSC 
DMLT 

  

329 ी. राजेश रामदास 
पेटकर 

शासकीय वै कीय 
महािव ालय, अकोला 

अजा 01.01.2016 11.11.1983 30.11.2041 सरळसेवा आहे BSC 
DMLT 

  

330 ी. योग सग 
जय सग राजपुत 

शास वै  महा व ककरोग 
णालय, औरंगाबाद 

खुला 05.01.2016 27.06.1988 30.06.2046 सरळसेवा नाही MSc 
Biotech  
DMLT 

  

331 ी िदपक 
राधािकसन 
होनमाने 

शासकीय वै कीय 
महािव ालय, औरंगाबाद 

भज क 06.01.2016 16.11.1981 30.11.2039 सरळसेवा आहे BSc.PG 
DMLT 

  

332 ी. मनोज िनवृ ी 
अडगळे 

डॅा. वशैपायन मृित 
शासिकय वै िकय 
महािव ालय, सोलापूर 

अजा 11.01.2016 01.12.1981 31.12.2039 सरळसेवा आहे B.Sc.(Zo
ology), 

(DMLT), 
M.Sc(Zol

ogy), 
M.Ed 

  

333 ीमती नेहा मोहन 
गडपायले 

शासकीय वै कीय 
महािव ालय ग दीया 

इमाव 11.01.2016 04.07.1989 31.07.2047 सरळसेवा आहे MSc PG 
DMLT 
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ये ठता 
मांक 

कमचा याचे नांव कायरत सं था 
जातीचा 

वग 
िनयु ती 
िदनांक 

ज म िदनाकं 
सेवािनवृ ी 

िदनांक 
िनयु तीचे 

मा यम 
जात 

माणप   
शै अहता शेरा 

334 ी िवजय ीपती 
पाटील 

छ पित िमलाराजे 
सव पचार णालय, 
को हापूर 

खुला 12.01.2016 09.11.1982 30.11.2043 क प त लाग ूनाही BSC 
DMLT 

  

335 ीमती क पना 
नारायण खो ागडे 

शासकीय वै कीय 
महािव ालय, नागपूर 

इमाव 13.01.2016 03.07.1981 31.07.2039 सरळसेवा आहे MSc 
DMLT 

  

336 ी अमोल दादाराव 
काळे 

शासकीय वै कीय 
महािव ालय ग दीया 

इमाव 22.01.2016 03.12.1979 31.12.2037 सरळसेवा आहे HSC 
DMLT 

  

337 ीमती िमना ी 
टाले 

इंिदरा गांधी शासकीय 
वै कीय महािव ालय, 
नागपूर 

इमाव 27.01.2016 20.01.1980 31.01.2038   आहे BSC 
DMLT 

  

338 ी. शातंाराम 
सुखदेव जगताप 

शासकीय दंत 
महािव ालय व 

णालय, औरंगाबाद 

इमाव 30.01.2016 13.05.1991 31.05.2051   लाग ूनाही 11 Pass   

339 ी. संजय 
ताबंसकर 

ी वसंतराव नाईक 
शासकीय वै कीय 
महािव ालय, यवतमाळ 

इमाव 16.02.2016 31.01.1965 31.01.2023   होय SSC   

340 ी.राजू केशवराव 
सुयवशंी 

शासकीय वै कीय 
महािव ालय, चं पूर 

इमाव 05.03.2016 15.04.1983 30.04.2041 सरळसेवा आहे BSc PG 
DMLT 

  

341 ी.गणेश हनमंत 
जाधव 

शासकीय वै कीय 
महािव ालय, चं पूर 

इमाव 05.03.2016 24.04.1995 30.04.2053 सरळसेवा आहे HSC 
DMLT 

  

342 ीमती मता 
ितडके 

शासकीय वै कीय 
महािव ालय ग दीया 

इमाव 11.03.2016 24.12.1979 31.12.2037 सरळसेवा आहे MSc PG 
DMLT 

  

343 ी. चं कांत 
जग ाथ बंडगर 

डॅा. वशैपायन मृित 
शासिकय वै िकय 
महािव ालय, सोलापूर 

भज क 15.03.2016 25.06.1980 30.06.2038 सरळसेवा आहे B.Sc. 
DMLT 
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ये ठता 
मांक 

कमचा याचे नांव कायरत सं था 
जातीचा 

वग 
िनयु ती 
िदनांक 

ज म िदनाकं 
सेवािनवृ ी 

िदनांक 
िनयु तीचे 

मा यम 
जात 

माणप   
शै अहता शेरा 

344 ी. पठाण मुबीन 
खान ह ण खान 

शासकीय वै कीय 
महािव ालय व 

णालय, औरंगाबाद 

इमाव 11.04.2016 07.12.1988 31.12.2046 सरळसेवा लाग ूनाही BSC 
DMLT 

. 

345 ीमती रेखा 
धनंजय  हगस े

शासकीय वै कीय 
महािव ालय, चं पूर 

इमाव 02.05.2016 07.02.1982 28.02.2040 सरळसेवा िनयु ती 
खु या 
वग तून 

BSc PG 
DMLT 

  

346 ीमती दशना 
गु नाथ वगुलकर 

शासकीय वै कीय 
महािव ालय, चं पूर 

इमाव 02.05.2016 09.04.1986 30.04.2044 सरळसेवा िनयु ती 
खु या 
वग तून 

BSc PG 
DMLT 

  

347 ीमती बीना 
इलाही 
शरीकमसलेत 

राज ष छ पती शाहू 
महाराज शासकीय 
वै कीय  महािव ालय, 
को हापूर 

इमाव 10.05.2016 04.04.1981 30.04.2039   आहे BSC 
DMLT 

  

348 ीमती सुवण  
जयिदप िशरोळकर 

शासकीय वै कीय 
महािव ालय, िमरज 

इमाव 10.06.2016 07.01.1981 31.01.2039   आहे BSC 
DMLT 

  

349 ीमती सुरेखा 
बोरकर 

इंिदरा गांधी शासकीय 
वै कीय 
महािव ालय,नागपूर 

इमाव 16.06.2016 06.01.1964 31.05.2022   आहे SSC िद४.०७.१६ 
रोजी 
पदो तीने 

जु 
350 ी सुभाष मोटघरे इंिदरा गांधी शासकीय 

वै कीय 
महािव ालय,नागपूर 

इमाव 16.06.2016 20.07.1966 31.07.2024   आहे SSC िद२.०७.१६ 
रोजी 
पदो तीने 

जु 
351 धन ी आनंद 

शेलार 
बै. जी. शासकीय 
वै कीय महािव ालय, 
पुणे 

इमाव 20.06.2016 04.01.1987 30.04.2045   . MSc 
DMLT 
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ये ठता 
मांक 

कमचा याचे नांव कायरत सं था 
जातीचा 

वग 
िनयु ती 
िदनांक 

ज म िदनाकं 
सेवािनवृ ी 

िदनांक 
िनयु तीचे 

मा यम 
जात 

माणप   
शै अहता शेरा 

352 ी. गजानन 
िव लराव आ कर 

शासकीय वै कीय 
महािव ालय, नागपूर 

इमाव 27.06.2016 20.10.1962 31.10.2020 पदो ती लाग ुनाही SSC खुला वग 

353 ी. कंुदन गोपीचदं 
मे ाम 

शासकीय वै कीय 
महािव ालय, नागपूर 

इमाव 27.06.2016 05.09.1963 30.09.2021 पदो ती आहे SSC   

354 ी. मनोहर िकसन 
काळे 

ी वसंतराव नाईक 
शासकीय वै कीय 
महािव ालय, यवतमाळ 

इमाव 26.08.2016 30.05.1965 31.05.2023   होय SSC   

355 ी.नागोराव सटवा 
शदे 

शासकीय वै कीय 
महािव ालय व 
सव पचार णालय 
लातूर 

खुला 20.09.2016 05.06.1969 30.06.2027 पदो ती लाग ूनाही SSC Fail   

356 ीमती मंजषूा 
िच.शबकेर 

शासकीय वै कीय 
महािव ालय ग दीया 

इमाव 13.10.2016 22.07.1987 31.10.2045 सरळसेवा आहे HSC 
DMLT 

  

357 ीमती मता 
िगरडकर 

शासकीय वै कीय 
महािव ालय ग दीया 

इमाव 14.10.2016 16.10.1982 31.10.2040 सरळसेवा आहे HSc 
PGDMLT 

  

358 ी संिदप पाडुंरंग 
चदंनशे 

शासकीय वै कीय 
महािव ालय ग दीया 

इमाव 17.10.2016 27.06.1986 30.06.2044 सरळसेवा आहे BSc PG 
DMLT 

  

359 ीमती िकरण 
सुहास िनखाडे 

शासकीय वै कीय 
महािव ालय ग दीया 

इमाव 24.10.2016 02.04.1982 30.04.2040 सरळसेवा आहे MSc PG 
DMLT 

  

360 मिनषा गणपत भोर बै. जी. शासकीय 
वै कीय महािव ालय, 
पुणे 

इमाव 28.10.2016 14.02.1984 28.02.2042   . BSC 
DMLT 

  

361 ी.राज  
िवठलराव 
िखरटकर 

शासकीय वै कीय 
महािव ालय, चं पूर 

इमाव 28.10.2016 26.06.1984 31-06-1942 सरळसेवा आहे BSC 
DMLT 

  

362 ी.मो.इ ान अ दूल 
रऊफ 

शासकीय वै कीय 
महािव ालय, चं पूर 

खुला 28.10.2016 23.11.1984 30.11.2042 सरळसेवा लाग ूनाही BSC 
DMLT 
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ये ठता 
मांक 

कमचा याचे नांव कायरत सं था 
जातीचा 

वग 
िनयु ती 
िदनांक 

ज म िदनाकं 
सेवािनवृ ी 

िदनांक 
िनयु तीचे 

मा यम 
जात 

माणप   
शै अहता शेरा 

363 ीमती भावना 
शामरावजी दूबे 

शासकीय वै कीय 
महािव ालय, चं पूर 

इमाव 28.10.2016 16.08.1986 31.08.2044 सरळसेवा नाही BSC 
DMLT 

िनयु ती खु या 
वग तून 

364 ी.चं कातं 
उ मराव वानखेडे 

शासकीय वै कीय 
महािव ालय, चं पूर 

इमाव 28.10.2016 21.02.1988 28.02.2046 सरळसेवा नाही HSC 
DMLT 

िनयु ती खु या 
वग तून 

365 ी.राकेश तकुाराम 
ठगरे 

शासकीय वै कीय 
महािव ालय, चं पूर 

इमाव 28.10.2016 14.05.1989 31.05.2047 सरळसेवा नाही HSC 
DMLT 

िनयु ती खु या 
वग तून 

366 ी. अ ण के  
गायकवाड 

शासकीय दंत 
महािव ालय व 

णालय, औरंगाबाद 

अजा 29.10.2016 17.06.1978 30.06.2036   आहे BSc PG 
DMLT 

  

367 ीमती अ पता 
अतुल मुतािलक 

शासकीय वै कीय 
महािव ालय, िमरज 

खुला 02.11.2016 24.07.1984 31.07.2042   खुला BSC 
DMLT 

  

368 ी. संतोष 
मोहनराव 
खडकीकर 

सर ज. जी. समूह 
णालये, मुंबई 

अजा 02.11.2016 11.01.1985 31.01.2043 सरळसेवा आहे MSc 
(Chem) 
DMLT 

  

369 ी ल मण 
चपंतराव वडजे 

शासकीय वै कीय 
महािव ालय ग दीया 

खुला 02.11.2016 12.02.1985 28.02.2043 सरळसेवा . BSc PG 
DMLT 

  

370 ीम.िमना ी करडे सट जॉजस णालय, 
मंुबई 

खुला 02.11.2016 19.11.1985 30.11.2043 सरळसेवा लाग ुनाही BSC 
DMLT 

  

371 ीमती मंजषुा 
पुजाराम िदवटे 

शास वै  महा व ककरोग 
णालय, औरंगाबाद 

खुला 02.11.2016 17.09.1987 30.09.2045 सरळसेवा नाही MSc 
Micro  

PG DMLT 

  

372 ी अतूल चरणदास 
जागंडे 

शासकीय वै कीय 
महािव ालय ग दीया 

अजा 04.11.2016 22.07.1977 31.07.2035 सरळसेवा . HSC 
DMLT 

  

373 ी अमोल रमेश 
लोखंडे 

शासकीय वै कीय 
महािव ालय ग दीया 

अजा 04.11.2016 22.08.1983 31.08.2041 सरळसेवा आहे HSC 
DMLT 

  

374 ीमती नाजिनन 
िफरोज शेख  

राज ष छ पती शाहू 
महाराज शासकीय 

खुला 04.11.2016 19.09.1987 30.09.2045   आहे BSC 
DMLT 
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ये ठता 
मांक 

कमचा याचे नांव कायरत सं था 
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शै अहता शेरा 

वै कीय  महािव ालय, 
को हापूर 

375 ी अिमत राज  
ठवरे 

शासकीय वै कीय 
महािव ालय ग दीया 

इमाव 04.11.2016 23.09.1989 30.09.2047 सरळसेवा . HSC 
DMLT 

  

376 ी िनतीन ओंकार 
रहागंडाळे 

शासकीय वै कीय 
महािव ालय ग दीया 

इमाव 04.11.2016 23.08.1992 31.08.2050 सरळसेवा आहे HSC 
DMLT 

  

377 ी. ीकृ ण 
भाऊरावजी वै  

शासकीय वै कीय 
महािव ालय, िमरज 

इमाव 05.11.2016 27.03.1986 31.03.2044   नाही BSC 
DMLT 

िनयु ती 
खु यातून 

378 ी सुधीर 
अंबादासजी मढे 

शासकीय वै कीय 
महािव ालय ग दीया 

अजा 07.11.2016 01.12.1979 30.11.2037 सरळसेवा आहे BSC 
DMLT 

  

379 ी राजशे राठोड इंिदरा गांधी शासकीय 
वै कीय 
महािव ालय,नागपूर 

बंजारा 07.11.2016 01.09.1982 31.01.2040   नाही SSC िद१२.०७.२०१
६ रोजी 
पदो तीने 

जु 
380 ी िदलीप ल मण 

शडे 
शासकीय वै कीय 
महािव ालय ग दीया 

अजा 10.11.2016 02.01.1983 31.01.2041 सरळसेवा आहे MSc 
DMLT 

  

381 ीमती अि नी 
जिरये 

शासकीय वै कीय 
महािव ालय ग दीया 

खुला 10.11.2016 07.10.1989 31.10.2047 सरळसेवा . BSc PG 
DMLT 

  

382 ीमती अि नी 
सोपान नगराळे 

ी वसंतराव नाईक 
शासकीय वै कीय 
महािव ालय, यवतमाळ 

अजा 11.11.2016 10.09.1984 30.09.2044   होय BSc   

383 ी. सिचनकुमार 
अर वदराव मेहे े 

ी वसंतराव नाईक 
शासकीय वै कीय 
महािव ालय, यवतमाळ 

इमाव 15.11.2016 12.06.1986 30.06.2044 सरळसेवा होय BSc 
DMLT 

  

384 ीमती विनता 
शंकर पाटील 

शासकीय वै कीय 
महािव ालय व 

णालय, िमरज 

खुला 16.11.2016 31.08.1982 31.08.2040 सरळसेवा लाग ूनाही BSC 
DMLT 
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ये ठता 
मांक 
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जात 

माणप   
शै अहता शेरा 

385 ी. िनशा मोतीराम 
वसाव े

शासकीय वै कीय 
महािव ालय, जळगांव 

अज  19.11.2016 13.05.1987 31.05.2045   होय BSC MLT   

386 ीमती सुि या 
रोिहत इराब ी 

शासकीय वै कीय 
महािव ालय, िमरज 

िवमा  21.11.2016 19.08.1987 31.08.2048   नाही BSC 
DMLT 

िनयु ती 
खु यातून 

387 ीमती मिनषा 
वसंत काबंळे 

शास वै  महा व ककरोग 
णालय, औरंगाबाद 

अजा 23.11.2016 01.06.1983 31.05.2041 सरळसेवा आहे BSC 
DMLT 

  

388 ी. धनराज 
देवीदास म के 

राज ष छ पती शाहू 
महाराज शासकीय 
वै कीय  महािव ालय, 
को हापूर 

अजा 23.11.2016 10.05.1993 31.05.2051   आहे BSC 
DMLT 

  

389 ी. िदप कारले शासकीय दंत 
महािव ालय व 

णालय, औरंगाबाद 

खुला 02.12.2016 10.11.1985 30.11.2043   लाग ूनाही BSC 
DMLT 

  

390 ी.िदगंबर 
बाबुलाल पोळ 

शासकीय वै कीय 
महािव ालय व 

णालय, औरंगाबाद 

अजा 14.12.2016 05.07.1965 31.07.2023 पदो ती आहे SSC थम िनयु ती 
िद.01.12.19
95 
(सफाईगार) 

391 ी.साजेद खान 
अिजज खान  
पठाण 

शासकीय वै कीय 
महािव ालय व 

णालय, औरंगाबाद 

खुला 14.12.2016 20.04.1971 30.04.2029 पदो ती लाग ूनाही 
HSC 

DMLT 

थम िनयु ती 
िद.06.08.19
91 (पिरचर) 

392 ी. िभमराव 
रामदास हुलके 

शासकीय वै कीय 
महािव ालय, िमरज 

भज क 20.06.2017 04.05.1974 31.05.2032   आहे SSC   

393 ी. बाबाराव 
मारोती राठोड 

ी वसंतराव नाईक 
शासकीय वै कीय 
महािव ालय, यवतमाळ 

िवजा अ 01.07.2017 06.03.1974 31.03.2032   होय HSC 
DMLT 

  

394 ी.यवुराज 
पराडकर 

शासकीय वै कीय 
महािव ालय, नागपूर 

खुला 08.12.2017 12.03.1976 31.03.2034 पदो ती . B.Sc.   
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मांक 
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जात 

माणप   
शै अहता शेरा 

395 ीमती.लता गुजर शासकीय वै कीय 
महािव ालय, नागपूर 

खुला 01.02.2018 18.08.1984 31.08.2042 पदो ती . B.Sc.   

396 ी. ानदेव 
ध िडबा गायकवाड 

शास वै  महा व ककरोग 
णालय, औरंगाबाद 

अज 01.03.2018 05.06.1962 30.06.2020 पदो ती आहे SSC   

397 ी. सिलम अहेमद 
सुलतान अहेमद 

शास वै  महा व ककरोग 
णालय, औरंगाबाद 

खुला 01.03.2018 07.07.1966 31.07.2024 पदो ती नाही SSC   

398 ी. भगवान 
रामिकसन िच क 

शास वै  महा व ककरोग 
णालय, औरंगाबाद 

खुला 01.03.2018 02.11.1969 30.11.2027 पदो ती नाही SSC   

 


